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تمهيد

ل رالف ِهك�سِ

اإّن كتاب ماأزق ال�سباب في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا م�سروع قامت عليه موؤ�ّس�سة 
بابليك1،  كانتار  و�سركة  مع جامعة ليبزيغ،  بال�ستراك  واأُنتج  اإيبرت،  فريدري�ص 
الراأي في الدول  و�سركة كانتار في المغرب، ومراكز البحوث ومعاهد ا�ستطالع 
المعنّية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.2 طّور مجل�ص ا�ست�سارّي علمّي 
الباحثين الم�سهورين من منطقة ال�سرق الأو�سط واألمانيا  موؤلّف من مجموعة من 
المفهوم العلمّي للدرا�سة وال�ستبانة الُم�ستخَدمة.3 و�ساغت جامعة ليبزيغ الن�سخة 
“المجل�ص  الوثيق مع  بالتعاون  التي ت�سّمنت نحو 200 �سوؤال،  ال�ساملة لال�ستبانة 

1 Kantar Public (Formerly TNS Infratest Politikforschung).
اإلى جانب هذه الن�سخة العربية للكتاب، ُن�سرت هذه الدرا�سة اأي�سًا باللغة الألمانية تحت عنوان:  2
Zwischen Ungewissheit und Zuversicht. Jugend im Nahen Osten und in Nordafrika 
(Bonn, Verlag J.H.W. Dietz, 2017)

وباللغة الإنكليزية تحت عنوان:
Coping with Uncertainty, Youth in the Middle East and North Africa (Saqi Books 2018).
اأع�ساء “المجل�ص ال�ست�سارّي العلمّي” هم: الأ�ستاذ الدكتور َمتيا�ص األِبرت )جامعة بيليفيلد(،   3
الأ�ستاذ الدكتور اآ�سف بيات )جامعة اإلينوي(، الأ�ستاذ الدكتور الفخرّي هايو فونكه )جامعة 
حجازي  �سونيا  الدكتورة  ليبزيغ(،  )جامعة  ِغرِتل  يورغ  الدكتور  الأ�ستاذ  الحّرة(،  برلين 
)“مركز الدرا�سات ال�سرقّية الحديثة” في برلين(، الدكتور غ�ّسان الخطيب )جامعة بيرزيت، 
اأوعي�سى )جامعة ماربورغ(، الأ�ستاذ الدكتور ح�سن ر�سيق  رام اهلل(، الأ�ستاذ الدكتور ر�سيد 
)الجامعة  �سيكا  نادين  الدكتورة  الم�ساعدة  الأ�ستاذة  البي�ساء(،  الدار  الثاني،  الح�سن  )جامعة 
الدولّية  لل�سوؤون  الألمانّي  )“المعهد  ِفِرنِفل�ص  اإيزابيل  الدكتورة  القاهرة(،  في  الأمريكّية 

والأمنّية” في برلين(.
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ال�ست�سارّي العلمّي” وال�سركاء الآخرين للم�سروع.
تتمحور الدرا�سة حول �سوؤالين رئي�سّيين: كيف يبدو الو�سع بالن�سبة اإلى ال�سباب بعد 
�سّت �سنوات على ما ُيعرف بالربيع العربي؟1 كيف يتعامل ال�سباب مع حالت فقدان 
الأمن وغياب اليقين الجديدة التي يواجهونها في حياتهم اليومّية؟ اأُجريت محاولة ل�سّد 
الثغرات في المعلومات، عبر مجموعة وا�سعة من الأ�سئلة، اإذ لم ُتجَر اأّي تحقيقات 
�ساملة تتناول الو�سع اليومّي لل�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ب�سورة 

منهجّية وعلى م�ستوى عابر لالأوطان، ولم تتوّفر، حّتى الآن، �سوى نتائج محدودة.
لإجراء هذه الدرا�سة، اأُجريت مقابالت مع نحو 9 اآلف �ساّب تتراوح اأعمارهم 
اأفريقيا،  بين 16 و30 �سنة، في ثمانية بلدان من منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
هي: البحرين، م�سر، الأردن، لبنان، المغرب، فل�سطين، تون�ص، اليمن، اإلى جانب 
الالجئين ال�سورّيين المقيمين في لبنان. وافق نحو األف �ساّب من كّل بلد، بمن في 
ذلك الالجئون ال�سوريّون، على اإجراء مقابالت معهم في �سيف 2016، لمّدة �سّتين 
دقيقة. بالإ�سافة اإلى ذلك، اأُجريت مقابالت نوعّية في ف�سل ال�ستاء 2017/2016، 
كاّفة  الجتماعّية  والتوّجهات  والقيم  اليومّية  الحياة  جوانب  تقييم  يمكن  ل  اإذ 
بم�سطلحات كّمية بحتة. وقد تغّيرت اأ�سماء الم�ساركين في ال�ستطالع عند الن�سر.
جوهرّية  وا�سطرابات  اأزمات  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  تواجه 
تت�سف ب�سراعات ع�سكريّة وهجمات اإرهابّية وانهيار للدولة، وم�سكالت اجتماعّية 
واقت�سادّية طويلة الأمد. ويوؤّثر هذا في ال�سباب بطرق فريدة. لذلك اختار وا�سعو 
الدرا�سة “فقدان الأمن” و“غياب اليقين” كم�سطلحين رئي�سيين لو�سف و�سعهم 
والإحاطة به. ينطبق فقدان الأمن على ظروف المعي�سة وتوّفر الموارد، في حين 

يرتبط غياب اليقين بكيفّية تعاملهم مع الم�ستقبل فيما يتعّلق باآمالهم واأحالمهم.
غالبًا ما يواجه ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا تحّدي التعامل 
مع حالت فقدان الأمان المفعمة بالخوف في حياتهم اليومّية، لكّنهم يحتفظون 

اإّن م�سطلح “الربيع العربّي” مثير للجدل، �سواء في المنطقة اأو على م�ستوى ال�سجال العلمّي   1
الدولّي، نظراً اإلى الدللة المو�سمّية للربيع بو�سفه بداية مرحلة زمنّية اأو تطّوراً اإيجابّيًا. اإّن موؤلّفي 

الدرا�سة مدركون لذلك، لكّنهم قّرروا ا�ستخدام الم�سطلح رغم هذا الجدل.



9

تمهيد

في الوقت نف�سه بروؤى متفائلة ب�ساأن الم�ستقبل. يقّدم هذا المن�سور اأمثلة عن كيفّية 
حلول  اإيجاد  وكيفّية  النزاعات،  وتملوؤها  �سعوبة  تزداد  ظروف  و�سط  ت�سّرفهم 
للم�سكالت التي تواجههم. من الجدير بالذكر اأّن الغالبّية العظمى من هوؤلء ال�سباب 
ل تزال واثقة من الم�ستقبل رغم الحرمان القت�سادي، وقلة الم�ساركة ال�سيا�سّية، 
وال�سعور ال�ّسائد بفقدان الأمان الذي يختلف من بلد اإلى اآخر. اإّنه اأمٌر لفت بوجه 
خا�ٍص، نظراً اإلى م�ساعر الخيبة التي اأثارتها انتفا�سات الربيع العربي عامي 2010 
و2011، التي �سارك فيها ال�سباب على وجه الخ�سو�ص. رغم تداعي اأو�ساعهم 
القت�ساديّة وم�ساركتهم الجتماعّية منذ ذلك الحين، غالبًا ما يتمّتعون بنظرة متفائلة 
اإلى الحياة، فاأقّل من 10% من ال�سباب م�سّممون باإ�سرار على الهجرة. لكن نظراً 
التي تراودهم  اأفكار الهجرة  اأنف�سهم ممّزقين بين  عبة، يجدون  ال�سّ اإلى ظروفهم 

با�ستمرار وروابطهم القوّية بعائالتهم واأوطانهم.
ال�سرق  منطقة  م�ستقبل  اأطر  تحديد  في  الرئي�سّيون  الفاعلون  هم  ال�سباب  اإّن 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا. اإذ ي�سّكل اأولئك الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 و29 �سنة 
اأعلى ن�سبة على الإطالق. لذا ت�سّكل مواقفهم وقيمهم  ال�سّكان، وهي  30% من 
التطّورات الم�ستقبلّية المحتملة في المجتمعات  وروؤاهم موؤ�ّسرات وا�سحة على 
ال�سيا�سّية والقت�سادّية في دول منطقة  اأّن الأو�ساع  يعي�سون فيها. في حين  التي 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ل تقّدم في الوقت الحا�سر م�ساحة كافية من التفاوؤل، 
تر�سم نتائج الدرا�سة �سورة ل�سباب ذوي م�ستوى تعليمّي اأف�سل من اأّي وقت م�سى، 
وعلى عالقة وثيقة بوطنهم، ويتمّيزون بمقاربة اإيجابّية للحياة، وم�ستعّدين لتحّمل 
الم�سوؤولّية واللتزام اجتماعّيًا. غير اأّن هيكلّيات ال�سلطة ال�سائدة في غالبّية بلدانها 
اآلّية  في  فّعال  نحو  بمواهبهم ومعارفهم وم�سالكهم على  الم�ساهمة  من  تمنعهم 
تحديد اأطر حياتهم ومجتمعاتهم. لن تنعم المنطقة بال�ستقرار والتطّور اإّل اإذا كان 
ال�سباب قادرين على الم�ساركة، من الناحيتين ال�سيا�سية والقت�ساديّة، في تحديد اأطر 

الم�ستقبل. وذلك يتطّلب النجاح في اإن�ساء نماذج مجتمعّية اأكثر �سموًل.
معلومات  تقديم  بها  ن�ستطيع  م�سحية  درا�سة  نتائج  على  الدرا�سة  هذه  تقوم 
جديدة عن ال�سباب في المنطقة، وتقدم الدارا�سة دعوة جديدة اإلى اإجراء المزيد من 
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المناق�سات والمقارنات عن ال�سباب.
نيابة عن موؤ�ّس�سة فريدري�ص اإيبرت، اأوّد اأن اأ�سكر كّل الموؤ�ّس�سات والأفراد الذين 
�ساهموا في اإعداد هذه الدرا�سة. فقد وجدوا، في ظّل ظروف كانت �سعبة للغاية 
في بع�ص الأحيان، طريقة لإجراء مقابالت مع الآخرين والتوا�سل مع الآلف من 
ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، لت�سجيل وتقييم البيانات ذات 
اأنتج م�ساهمون من  ال�سلة، وتحليلها علمّيًا. بالعمل الجماعّي والتن�سيق المتمّيز، 
تقييمًا يمّثل م�ساهمة كبرى في درا�سة ال�سباب في منطقة ال�سرق  اأحد ع�سر بلداً 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
اأوّد اأي�سًا اأن اأ�سكر على وجه الخ�سو�ص: اأع�ساء “المجل�ص ال�ست�سارّي العلمّي” 
العلمّية للدرا�سة، المحّرر  اأ�س�ص الجودة  اأر�سوا، بف�سل معرفتهم وخبرتهم،  الذين 
الم�سارك للدرا�سة البروفي�سور الدكتور يورغ ِغرِتل من جامعة ليبزيغ، الذي كان 
لم�ساهماته المفاهيمّية والمو�سوعّية دور كبير في ت�سكيل هذه الدرا�سة، وزميلتي 
لها  للدرا�سة وكانت  التحريرّي  العمل  ن�ّسقت  التي  �ستولي�ص  فريدريكا  الدكتورة 
في  الم�سوحات  ن�ّسق  الذي  ديتريت�ص  في محتواها، وهلموت  مهّمة  م�ساهمات 

البلدان الم�ساركة في ظّل ظروف �سعبة.
اإّن نتائج ال�ستطالع التي ت�ستنتد عليها هذه الدرا�سة، والتي ُلّخ�ست في الجداول 

والر�سومات، متوّفرة على الموقع:
https://www.fes-mena.org/ar/topics/youth-study/
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1

 ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا 2016–2017

يورغ ِغرِتل

ال�سباب في  اإلى  بالن�سبة  الحالة  اأ�سا�سيين: كيف تبدو  الكتاب �سوؤالين  يعالج هذا 
بالربيع  ُيعرف  ما  على  �سنوات  �سّت  مرور  بعد  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
في  يواجهونها  التي  الجديدة  وال�سكوك  المخاطر  مع  يتعاملون  كيف  العربي؟ 
راعات الم�سّلحة  حياتهم اليومّية؟ خالل ال�سنوات الأخيرة، اأ�سبح الإرهاب وال�سّ
اأفريقيا، فيما �سهدت  ال�سرق الأو�سط و�سمال  في منطقة  انت�ساراً  اأكثر  والحروب 
الظروف القت�ساديّة واأ�سواق العمل تدهوراً في عدد من الدول العربّية، وقع �سحّيته 
ال�سباب خ�سو�سًا. كما كان هناك تجاهل كبير للو�سع الراهن لهوؤلء داخل وخارج 
اإّنما في اأعقاب ال�سطرابات الجتماعّية  منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
بال�سباب  التي �سهدها عام 2011 بداأت تظهر بوادر اهتمام متجّددة  وال�سيا�سّية 
في المنطقة، بما اأنهم في غالبية الأحيان محّركو انتفا�سات الربيع العربّي. تّم ن�سر 
ُيجَر  درا�سات عدة وا�ستق�ساءات وطنّية وتحليالت على نطاق محدود، لكن لم 
حّتى الآن اأّي بحث منهجّي وعابر للحدود عن و�سع ال�سباب في منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يرتكز على درا�سة م�سحّية مكّثفة وقابلة للمقارنة.
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يواجهها  التي  المختلفة  ال�سكوك  الدرا�سة عن  لهذه  التجريبّية  النتائج  تك�سف 
ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. فُهم عر�سة لدينامّيتين بنيويّتين 
تتمّيز  الحياة  ت�سّكل مرحلة ح�ّسا�سة في  التي  المراهقة  في حياتهم. هناك مرحلة 
بغياب ال�ستقرار في �سياق محاولة عثورهم على موقعهم ودورهم في المجتمع، 
في  حّتى  كثيرة،  مراحل  في  ال�سكوك  تتخّلله  الر�سد  �سّن  اإلى  النتقال  اأّن  كما 
اله�ّص والظروف الجتماعّية  الو�سع  اأخرى هناك  ناحية  الظروف. ومن  اأف�سل 
غير الم�ستقّرة التي حدثت اأخيراً، والتي جعلت مرحلة ال�سباب في المنطقة اأكثر 
يعّوق  ما  الموارد،  في  والنق�ص  للعنف  بالتعّر�ص  الأمن  فقدان  يتجّلى  �سعوبة. 
قدرة الفرد على التحّرك. لذلك، بينما يوؤّثر فقدان الأمن في حياة هوؤلء ال�سباب 
التي  التكتيكات والإ�ستراتيجّيات  ال�سكوك بم�ستقبلهم. فما هي  ترتبط  اليومّية، 
بعي�ص  لهم  المقلقة، وت�سمح  اليقين  التكّيف مع حالة غياب  ت�ساعدهم على  قد 

حياة م�ستقّرة؟
لنحو  الأ�سا�سّية  النتائج  الأ�سئلة، ويعر�ص  اإجابات عن هذه  الكتاب  يقّدم هذا 
ت�سعة اآلف مقابلة اأُجريت في العالم العربّي مع �سباب تتراوح اأعمارهم بين 16 
و30 عامًا.1 الهدف من هذه الدرا�سة هو اإف�ساح المجال لتحليل و�سع ال�سباب في 
العالم العربّي ب�سورة �ساملة اأكثر مّما كانت ممكنة في ال�سابق. ويترّكز على ثمانية 
بلدان، ما ي�سمح بتفّح�ص الحياة اليومّية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
وفل�سطين،  والمغرب،  ولبنان،  والأردن،  البحرين، وم�سر،  وا�سع:  نطاق  على 
اأُدرج الالجئون ال�سورّيون ال�سباب المقيمون  وتون�ص، واليمن. اإ�سافة اإلى ذلك 
في لبنان في الدرا�سة لر�سد الق�سايا والم�سكالت المتعّلقة بالهجرة واللجوء في 

المنطقة.
ي�ستعر�ص هذا الف�سل البلدان التي �سملها ال�ستطالع والمجموعات الم�ستهدفة، 
ويتبعه مناق�سة لهيكلّية الدرا�سة ت�سمل الإطار الحالّي لالأبحاث التي تتناول ال�سباب، 

ل اإليها. ثّم ملّخ�ص عن الف�سول الفرديّة لهذا المجّلد والنتائج التي تّم التو�سّ

يمكن الّطالع على نتائج تجريبية اإ�سافية لكّل بلد على حدة على الإنترنت على الموقع التالي:  1
https://www.fes-mena.org/ar/topics/youth-study/
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منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

على كّل درا�سة ت�سمل بلدانًا عدة اأن تطرح ال�سوؤال حول هل من الممكن اإجراء 
مقارنة مثمرة بين الدول الفرديّة. يطرح الخطاب التنموّي مقاربة التنمية الوطنّية 
البلدان، كما  التنمية في  ُيعرف بو�سع  بلد. لكّن تحديد وقيا�ص ومقارنة ما  لكّل 
ح في الجدول رقم 1.1 بالن�سبة اإلى دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا،  هو مو�سّ
كان مثيراً للجدل منذ عقود، اإذ ترى اإحدى وجهتي النظر اأّن هذه المقاربة غير 
اإلى ربط كيانات غير  ُيعمد ق�سراً وب�سورة غير �سحيحة  اأنه  للتنفيذ، بحّجة  قابلة 
قابلة للمقارنة وملكّيات غير قابلة للقيا�ص في غالبّية الأحيان، بع�سها ببع�ص، عبر 
من  لكن   .)Escobar 1995 )Crush 1995؛  الرقمّية  للموؤ�ّسرات  التع�ّسفي  التطبيق 
الإجمالّية  الإح�سائّية  البيانات  اأّن  الت�سديد على  المعاك�سة، يجري  النظر  وجهة 
اأو  ت�سنيفها،  اأو  بها تحديد ظواهر ل يمكن مراقبتها،  التي يمكن  الوحيدة  هي 
المو�سوعات  اأّن  حول  الآراء  بع�ص  هناك  اأخيراً   .(Simon 2006) منها  التحّقق 
المعتمدة في درا�ستها، تتحّدد على  المنهجّية  النظر عن  والطوبولوجّيات، بغ�ّص 
نحو خطابّي. اإذ تكون بلورتها، على �سبيل المثال، عبر غياب تماثل ال�سلطات، 
اأو بالرغبات ال�سيا�سّية، اأو بالم�سلحة القت�ساديّة )Pieterse 2001(. و�سط الأو�ساع 
التي ت�ستتّب عادة في مرحلة ما بعد ال�ستعمار، كما هي الحال في العالم العربي، 
قد توؤّدي هذه المقاربة اإلى تحديد وتثبيت حالة من النق�ص المفتر�ص لدى بع�ص 
البلدان نتيجة مقارنات غير مالئمة )Sachs 1992(. يجب اأخذ هذه الحجج بعين 

العتبار عند ت�سنيف البلدان على اأ�سا�ص المعايير الإح�سائّية.
 )HDI( الب�سرّية التنمية  التنمية وفقًا لموؤ�ّسر  ُتقا�ص م�ستويات  ل�سنوات، كانت 
الذي يدر�ص الّدخل، اإلى جانب متو�ّسط العمر المتوّقع والتعليم )انظر الجدول رقم 
1.1(. وفقًا لفئات موؤ�ّسر التنمية الب�سرّية تتمّتع دولة البحرين بم�ستوى تنموّي عاٍل 

جّداً، فقد احتّلت في 2013 المرتبة الرابعة والأربعين عالمّيًا. كما حّقق كّل من 
لبنان والأردن وتون�ص م�ستويات تنمويّة عالية، فيما بلغت فل�سطين وم�سر والمغرب 
م�ستوى متو�ّسطًا. اأّما اليمن، فحّققت م�ستوى منخف�سًا، اإذ احتّلت المرتبة 154 
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عالمّيًا. في المح�سلة، تمّثل الدول التي ت�سملها هذه الدرا�سة مروحة وا�سعة تمتّد 
من الدول الغنّية اإلى الفقيرة، وت�سمح بهذه الطريقة بالإحاطة بالظروف المختلفة 

والمتعددة التي توؤثّر في ال�سباب.

الجدول 1.1 موؤ�ّسرات التنمية في الدول العربيّة

�سوريااليمن المغربم�سرفل�سطينتون�صالأردن لبنان البحرين 
منخف�سةمتو�ّسطةمرتفعةمرتفعة جّداًالتنمية الب�سرّية 

44657790107110129154118ت�سنيف موؤ�ّسر التنمية الب�سريّة

0.820.770.750.720.690.680.620.500.66موؤ�ّسر التنمية الب�سريّة )2013( 

الناتج المحّلي الإجمالّي 
 )2011+2013(

424001660011400108004500107007000400010700

1.34.87.311.04.382.133.024.421.9ال�سّكان )2013( 
898883677544583457�سّكان المدن 

959098809674676685معّدل محو الأّمية 

اإيداعات العامل الزائر )الن�سبة 
المئوّية من الناتج المحّلي 

الإجمالّي( 
..18124..6743

51729354134193436بطالة ال�سباب

44551724..88614141م�ستخدمو الإنترنت 

الم�سدر: تقرير التنمية الإن�سانّية العربّية )“برنامج الأمم المّتحدة الإنمائّي” 2016(.
�سوريا  اأُ�سيفت  الأخيرة؛  الدرا�سة  �سملتها  التي  البلدان  الجدول  ي�سمل   | الأرقام  تّم تدوير كّل  لقد  مالحظة: 
اإلى  الب�سرّية  التنمية  موؤ�ّسر  ي�ستند  ن�سبت عام 2011.  التي  الم�سّلحة  النزاعات  قبل  الو�سع  ت�سوير  اأجل  من 
ثالثة موؤ�ّسرات: العمر المتوّقع والتعليم والّدخل. الناتج المحّلي الإجمالّي )للفرد الواحد بالدولر الأميركّي، 
المدن  �سّكان  تحديد  وتّم  بالماليين.  ال�سّكان  عدد  عر�ص  تّم  ال�سرائّية(.  القّوة  تكافوؤ  اأ�سا�ص  على  ب  ُيحت�سَ
يبلغون من  الذين  ال�سّكان  الأّمية كن�سبة مئوّية من مجموع  ال�سّكان، ومعّدل محو  كن�سبة مئوّية من مجموع 
العمر 15 �سنة وما فوق. اأّما الإيداعات المالّية للعّمال ال�سيوف، فتّم عر�سها كن�سبة مئويّة من الناتج المحّلي 
الإجمالّي، وبطالة ال�سباب كن�سبة مئوّية ا�ستناداً اإلى الفئة العمريّة بين 15–24 �سنة )2008–2013(. وتجدر 
الإ�سارة هنا اإلى اأّنه من ال�سعب قيا�ص معّدل البطالة، اإذ ل يكاد يوجد اأّي تدريب مهنّي ر�سمّي وموؤ�ّس�ساتي في 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، كما اأّنه من ال�سعب جّداً ر�سم الخّط الفا�سل بين العمل والبطالة، وبين 
العمل المدفوع داخل وخارج القطاع الر�سمّي؛ مع تغّير الن�ساطات في غالبّية الأحيان، وتقلُّب فترات العمل، 
اأّما م�ستخدمو الإنترنت، فتّم عر�سهم كن�سبة مئوّية  الر�سمّي )انظر الف�سل 7(.  والمدفوعات في القطاع غير 

من اإجمالي عدد ال�سّكان لعام 2012.
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اإلى حّد  اأفريقيا متفاوت  اإّن الدخل القومّي في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
كبير بين دولة واأخرى. ففي البحرين، التي ت�سّكل مثاًل عن بلد مزدهر، يتقا�سى 
الفرد ثالثة اأ�سعاف دخل الفرد اللبنانّي، واأكثر من ع�سرة اأ�سعاف متو�ّسط الدخل 
لدى اليمنّيين. على �سعيد التركيبة ال�سّكانية، ت�سّكل م�سر الدولة الأكبر لحتوائها 
على اأكثر من 80 مليون ن�سمة، فيما ت�سّكل البحرين الدولة الأ�سغر لحتوائها 1.3 
اإلى جانب ذلك، يتمّيز كّل من البحرين ولبنان والأردن بم�ستوى  مليون ن�سمة. 
الريفّية والزراعة تلعب دوراً مهّمًا في كّل  التمّدن، فيما ل تزال المناطق  عاٍل من 
من اليمن والمغرب وم�سر وتون�ص. ف�ساًل على ذلك تعتمد الدول العربّية بن�سب 
مختلفة على التحويالت وال�سياحة وال�ستثمار الأجنبّي. لكّن الو�سع القت�سادّي 
في المنطقة تدهور عمومًا خالل ال�سنوات الأخيرة، و�سّجلت معّدلت البطالة في 

اأو�ساط ال�سباب ن�سبًا مرتفعة.
ت�ستمّر العتداءات الإرهابّية وال�سراعات الم�سّلحة والحروب في تحديد اأطر 
الحياة اليومّية للكثير من النا�ص. في اليمن، هناك تاأثيرات في عّدة جبهات: الحرب 
والجوع والمجاعة وانت�سار الأمرا�ص المعدية. في �سيف 2017، كان �سبعة ماليين 
�سخ�ص تقريبًا يعانون �سوء التغذية الحاّد، وقد تّم الإبالغ عن اأكثر من 300 األف 
اإ�سابة م�ستبهة بالكوليرا. اأّما �سوريا، فت�سّتتت اإلى دوائر نفوذ ومناطق �سراع، وُقتل 
مئات الآلف من النا�ص جّراء الأعمال الحربّية، فيما لذ 12 مليونًا اآخرون بالفرار. 
اأ�سبح ال�سورّيون م�سّردين داخلّيًا، اأو لجئين اإلى الدول المجاورة، بما فيها لبنان. 
يمّثل الالجئون ال�سورّيون في لبنان مجموعة ه�ّسة للغاية، وقد غدت تدريجّيًا جزءاً 
من واقع الحياة اليومّية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.1 في غ�سون ذلك، 
ي�ستمّر الحتالل الإ�سرائيلّي في تغيير هيكلّية فل�سطين، وي�سهد الو�سع الأمنّي توّتراً 

في الكثير من الأماكن الأخرى.

في 2014، �ُسّجل اأّن 41% من الأ�سخا�ص النازحين ق�سراً عبر اأنحاء العالم مقيمون في الدول   1
العربية، مع اأنهم ل يمّثلون �سوى 5% من �سّكان العالم. بالإ�سافة اإلى ذلك، مقابل كّل �سخ�ص 
نتيجة  مبا�سرة  غير  ب�سورة  اآخرين  ع�سر  وخم�سة  ثالثة  بين  يموت  م�سّلح،  �سراع  في  يموت 

.(UNDP 2016: 39) الأمرا�ص والم�ساعفات الطّبية ونق�ص التغذية
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الدرا�سة

بلدان  بع�ص  في  الم�ستع�سية  الأمنّية  والحالة  ال�سيا�سّية  ال�سطرابات  اإلى  نظراً 
التي  المبا�سرة  المقابالت  اآلف  اإجراء  ي�سّكل  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
اأكثر من �ساعة تحّديًا مفاهيمّيًا  �سملتها الدرا�سة الم�سحّية والتي ت�ستمّر كّل منها 
ولوج�ستّيًا على حّد �سواء. مع ذلك، في اإطار الدرا�سة الحالّية، اُأجريت مقابالت 
مع نحو ت�سعة اآلف �ساب تتراوح اأعمارهم بين 16 و30 �سنة على مدى ب�سعة 
العّينة  ُحّددت  المنهجّية(.  الأول:  الملحق  )انظر   2016 �سيف  في  اأ�سابيع 
ال�سباب،  متنّوعة من حياة  مراحل  تغطية  الثالث:  الخ�سائ�ص  اإلى هذه  ا�ستناداً 
التمثيلّية  الطبيعة  بع�سًا،  بع�سها  وبين  الدول  مقارنات �سمن  اإجراء  القدرة على 

الترجيح. اإلى عوامل  ت�ستند  التي  للدرا�سة 
نظراً اإلى النطاق الُعمرّي الوا�سع للعّينة، تّمت تغطية النا�ص في مراحل مختلفة 
يزالون  ل  الذين  ال�سباب  مجموعة  هناك  جهة  من  وم�سوؤولّياتهم.  حياتهم  من 
الذين  ال�سباب  هناك مجموعة  اأخرى  ومن جهة   ،)%69( اأهلهم  مع  يعي�سون 
يعي�سون مع �سركائهم )29%(.1 اإّن ال�سباب الذين ينتمون اإلى المجموعة الثانية 
الذين  اأّما  اأطفال.  الحالت  بع�ص  في  ولديهم  الأحيان،  غالبّية  في  متزّوجون 
يفعل  الأول )95%(، كما  المقام  في  �سبابًا  اأنف�سهم  فيرون  اأهلهم،  مع  يعي�سون 
هناك مجموعة �سغيرة  ة )%83(.  الخا�سّ اأ�سرهم  يعي�سون �سمن  الذين  اأولئك 
ثلثي  نحو  اأّن  اإلى  ذلك  ي�سير   .)%17( بالبالغين  اأنف�سهم  ي�سّنفون  ّممن  فقط 
باأهلهم: ُهم  ارتباطًا وثيقًا  المقابالت مرتبطون  اأجريت معهم  الذين  الأ�سخا�ص 
اإّما ي�سكنون معًا، اإّما ياأكلون معًا، اإّما يدعمون بع�سهم بع�سًا مالّيًا. باخت�سار، ل 
يزالون ي�سّكلون وحدة تكاُثرّية. هذا الترابط المتبادل القت�سادّي والجتماعّي 
والعاطفّي بين ال�سباب واأ�سرهم الأ�سلّية ينطبق اأي�سًا على ال�سباب البالغين الذين 
باإجراء  ت�سمح  العّينات  تركيبة  اإّن  النتيجة،  في  ة.  الخا�سّ اأ�سرهم  يعي�سون �سمن 
تحقيق تجريبّي للم�سارات النتقالّية من الطفولة اإلى �سّن الر�سد، ولالآلّيات التي 

هناك مجموعة �سغيرة تمّثل 2% تعي�ص وفق ت�سكيالت اأخرى.   1
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التعليم  من  النتقال  المثال،  �سبيل  الآلّية، على  ت�سمل  النتقال.  اأطر هذا  تحّدد 
من  والنتقال  زوجّية،  عالقة  اأو  �سراكة  واإقامة  المهنّية،  الحياة  اإلى  والتدريب 
وجود  ل  اأن  يّت�سح  بذلك،  الأطفال.  واإنجاب  عائلة  وتاأ�سي�ص  الوالدين  منزل 
المتزّوجين ل  اأغلب  �سابقًا، حّتى  لـ“ال�سباب” كمجموعة واحدة، فكما ذكرنا 

�سبابًا. اأنف�سهم  يرون  يزالون 
– بمقارنة  بلد  كّل  في  للتحقيق  �سخ�ص خ�سع  – األف  العّينة  تركيبة  ت�سمح 
 – اإليها  ل  التو�سّ تّم  التي  ال�ساملة  فالمعلومات  الدول.  بين  النتائج  ومغايرة 
– تطاول  للتحقيق  الذين خ�سعوا  الت�سعة  الآلف  معّدلت  المثال،  �سبيل  على 
المجموعات الت�سع الم�ستهدفة )اأي ثمانية بلدان اإلى جانب مجموعة الالجئين 
الأهّمية  من  نف�سه  القدر  البلدان  كّل  تكت�سب  ذلك  نتيجة  لبنان(.  في  ال�سوريّين 
ُقورنت بع�ص  المثال،  �سبيل  الذي تّمت درا�سته. فعلى  المنحى  النظر عن  بغ�ّص 
التي  بال�سّكان  المكتّظة  وم�سر  ديموغرافّيًا  المحدودة  البحرين  بين  الجوانب 
تبلغ ن�سبة �سّكانها 63 �سعف ن�سبة �سّكان البحرين. لكن، في حين اأّن البحرين 
ال�سّكان، نالحظ على �سعيد  اإلى حجم  بالن�سبة  كبير  اإلى حّد  وم�سر مختلفتان 
يفوق  البحرين  مواطني  اإلى  بالن�سبة  الّدخل  متو�ّسط  اأّن  القت�سادّي  الن�ساط 
ال�ساملة  النتائج  تمثل  ل  ذلك،  مع  اأ�سعاف.  باأربعة  الم�سرّيين  دخل  متو�ّسط 
الدول  اأو  باأكملها  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  اإليها  ل  التو�سّ تّم  التي 
من  تتاأّلف  والتي  الدرا�سة،  تتناولها  التي  الدائرة  بالأحرى  تمّثل  هي  العربية؛ 
المجموعات الت�سع الم�ستهدفة، اإذ ُيمنح كّل بلد اإلى جانب الالجئين ال�سوريّين 
بتحليل محدود  �سوى  العّينة  ي�سمح حجم  زيادة على ذلك ل  نف�سها.  الأهّمية 
اأّنه يمكن فهم  لالختالفات الداخلّية �سمن كّل بلد. كما يجب الأخذ بالعتبار 
الختالفات التي تتجّلى على م�ستوى الف�ساء داخل البلدان، على نحو ملمو�ص 
اإلى التمييزات الإدارّية  اأكثر، عبر اأحجام المجّمعات ال�سكنية بدًل من ال�ستناد 
اإلى  بلد  باأ�سلوب مختلف من  يتّم تحديدها  التي  المناطق الح�سرّية والريفّية  بين 

.)1.1 اآخر )انظر الجدول 
التحقيق.  �سملهم  الذين  الأ�سخا�ص  عّينات  تحديد  في  ت�ساهم  ثالثة عوامل 
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بين  التكافوؤ  موؤ�ّسر  توافق  ي�سمنان  تتبع  التي  الترجيح  وعملّية  هوؤلء  فاختيار 
بلد،  لكل  الفعلّية  الديموغرافّية  الخ�سائ�ص  مع  الُعمرّي،  والتوزيع  الجن�سين، 
ال�ستثناءات  بع�ص  العّينات، ما خال  لعملّية تحديد  الإقليمّي  التوزيع  يتوافق  كما 
القليلة، مع توزيع ال�سّكان وفقًا للوحدات الإداريّة الوطنّية )انظر الملحق(. وفي 
للتوزيعات  متوازنة ومطابقة  الُعمري  والتوزيع  الجن�سين  بين  العالقات  اأّن  حين 
انق�سامات داخلّية  التجريبّية عن وجود  النتائج  الوطنّي، تك�سف  الم�ستوى  على 
اإلى  بالن�سبة  تمامًا  مختلفة  مثاًل  فهي   .)2.1 رقم  )الجدول  ال�سباب  بين  كبيرة 
الو�سعين الأُ�َسرّي والتعليمّي. وفقًا لكامل البلد، تتراوح ن�سبة العازبين بين 43 
و87%، في حين اأّن 13 اإلى 55% منهم متزّوجون. اأّما بالن�سبة اإلى التعليم، في 
البحرين مثاًل، فاإّن 56% من الأ�سخا�ص الذين �سملهم التحقيق طاّلب، في حين 
اأّن 2% منهم فقط من الالجئين ال�سورّيين. كما اأّن الو�سع الوظيفي يختلف. ففي 
13 و%23،  بين  اأجر  لقاء  يعملون  الذين  ال�سباب  ن�سبة  تتراوح  البلدان،  غالبّية 
اأّن  يمار�سون عماًل. كما  الذين  ال�سباب  من   %34 ن�سبة  لبنان  في  ُت�سّجل  فيما 
اأُطر  هناك  النتيجة  في  يعملون.  هناك  المقيمين  ال�سورّيين  الالجئين  من   %44
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  ال�سباب  و�سع  تحّدد  للغاية  مختلفة  وطنّية 

اأفريقيا. 
من  اأكثر  بنتائج  الكّمية  الإح�سائّية  النتائج  ا�سُتكملت  بالمنهجّية،  يتعّلق  فيما 
هذه  جرت  بلد.  كّل  في  الأقّل  على  ع�سرة  اأُجري  اإذ  نوعّي،  ا�ستطالع   100
وكانون   2016 دي�سمبر  الأول/  كانون  �سهري  خالل  المتعّمقة  المقابالت 
اأن �ساركوا في الم�سح الكّمي  النا�ص الذين �سبق  الثاني/ يناير 2017، و�سملت 
)انظر الملحق، الف�سل الأول: المنهجّية(. وقد �سمحت مدة الأ�سهر ال�سّتة التي 
التجريبّية  النتائج  بمناق�سة  والنوعّية  الكّمية  ال�ستطالعات  بين  فجوة  �سّكلت 
اأُطر  اإلى بيانات فردّية من المقابالت لتحديد  الأولى مع ال�سباب. وتّم ال�ستناد 

هنا. المعرو�سة  النتائج 
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الجدول 1.2 خ�سائ�ص ال�سباب والبالغين اليافعين الذين �سملهم الم�سح

اليمن المغربم�سرفل�سطينتون�صالأردن لبنان البحرين 
الالجئون 

ال�سوريون د
مرتفعة التنمية الب�سريّة 

جّداً
منخف�سةمتو�ّسطةمرتفعة

49/5148/5248/5250/5049/5149/5150/5048/5250/50رجال/ن�ساء 

)Ø( 232323232223232324العمر

العربّية هي لغتهم 
الأّم

100991001001001009310099

يتقنون اللغة 
الإنكليزّية

94602044302814510

ي�سفون اأنف�سهم 
بال�سباب 100ب

100959585939283ب9688

الم�ستوى التعليمّياأ

1141410425264964+ متدنٍّ

202146282730351526+ متو�ّسط

796540626945393610+ عاٍل

الو�سع الجتماعّي

738072876872875543+ اأعزب/عزباء

261927133127134355+ متزّوج)ة(

111011022+ غيرها

الو�سع المهنّي

+ تلميذ)ة(/
طالب)ة( 30ج

3039423244262ج5641

+ متعطل)ة( عن 
العمل

212557443549426154

+ يمار�ص/تمار�ص 
عماًل مدفوعًا

233413172319141344

الأ�سئلة 1، 3، 4، 11، 14، 22، 23، 25، 27، 65، 66، 67.
يتّم تحديد  “العمر” اإذ  العّينة: 9 اآلف �سخ�ص. تعر�ص جميع الأرقام كن�سب مئوّية )با�ستثناء  مالحظة: حجم 
المعّدل   العمرّي؛ ø = المتو�ّسط(. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | اأ التعليم: بغية المقارنة بين مختلف الأنظمة 
التعليمّية الوطنّية، تّم فقط تناول و�سع المجموعة الأكبر �سّنًا )26–30 �سنة؛ حجم العّينة = 2867 �سخ�سًا(. 
ي�سمل الم�ستوى “المتدّني” الأّميين، والأ�سخا�ص الذين يح�سنون القراءة والكتابة، والأ�سخا�ص الذين يتمّتعون 
بم�ستوى تعليمّي ابتدائّي؛ اأّما الم�ستوى “المتو�ّسط”، فُي�سار به اإلى كّل �سخ�ص يتمّتع بم�ستوى تعليمّي متو�ّسطي، 
ل على الأقّل م�ستوى تعليمّيًا ثانوّيًا، بما في ذلك الحائزون �سهادة  بينما ُي�سار بالم�ستوى “العالي” اإلى كّل من ح�سّ
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جامعّية. ب في الأردن، لم ي�سمل الم�سح �سوى الأ�سخا�ص الذين و�سفوا اأنف�سهم “ال�سباب”. ج لأ�سباب قانونّية، 
لم ي�سمل الم�سح في الأردن �سوى الأ�سخا�ص الذين يبلغون على الأقّل 18 �سنة من العمر. بموجب ذلك، اإّن عدد 

الطلبة اأ�سغر. د الالجئون ال�سوريّون في لبنان.

ال�سباب كمقّدمة  ال�سخ�سّية الآتية من م�ساألة تحديد مفهوم  نعر�ص المواقف 
اإلى فئة ال�سباب،  التي تطاول م�ساألة النتماء  لت�سليط ال�سوء على مروحة الأفكار 
اأنف�سهم في منطقة ال�سرق الأو�سط  ورة التي ير�سمها ال�سباب وال�ساّبات عن  وال�سّ

و�سمال اأفريقيا:

اأعتقد اأّن جزءاً من مرحلة ال�سباب ينق�سي بممار�سة الريا�سة، وارتياد 
الأندية، وال�ّسفر، وال�ستمتاع بالحياة. ب�سفتي فتاة �ساّبة، لدّي اأحالم 
ومخّططات اأرغب في تحقيقها. اأنا اأفّكر في الم�ستقبل، وفي اأطفالي، 

وبما �ساأقّدمه اإليهم. واأفّكر مثاًل في التربية التي �سيح�سلون عليها.
 مريم، 26 �سنة، متزّوجة،
1)BA–3( تمار�ص مهنة التعليم في البحرين

بالحياة، واأتابع درا�ستي،  اأ�ستمتع  اأن  يعني  �ساّبًا  اأكون  اأن  اأّيامنا،  في 
واأ�ستمّر في الوقت نف�سه بال�ستمتاع بحياتي اإلى اأق�سى حّد. مرحلة 
ال�سباب هي الأهّم في الحياة. نحن – ال�سباب – نتعّر�ص اإلى الكثير من 
الأحداث، ونجمع العديد من تجارب اأ�سخا�ص مختلفين، ما ي�سمح 

لنا بالتخطيط لحياتنا الم�ستقبلّية.
)MA–10( هانا، 20 عامًا، عزباء، من الدار البي�ساء، المغرب

ما من �سّك اأّن الظروف التي تحّدد حياتنا اليوم اأ�سعب من اأّي وقت 
م�سى. اأعتقد اأّن الأجيال ال�سابقة كانت تتمّتع بحياة اأكثر هناء مقارنة 
بنا. فقد عا�سوا نمط حياتهم الخا�ّص في زمن اأكثر هدوءاً وا�ستقراراً. 

تمّثل هذه الرموز عدد المقابالت النوعّية التي اأُجريت تدريجيًا في كّل بلد )هنا: البحرين؛ انظر   1
اأي�سًا الملحق رقم 1: المنهجّية(.
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منذ البداية، �سهدت حياتنا اختالفًا جوهريًّا، لأّننا ن�ساأنا بالتزامن مع 
العاّمة، وفقدان  الثورات، وو�سط ظروف غير م�ستقّرة في الأماكن 
الأمن، وغياب ال�سرطة، واختبار عدد من التغييرات غير المتوّقعة في 

الحكم.
)EG–2( سارة، 17 �سنة، طالبة، من بني �سويف، م�سر�

ال�سباب اأ�سا�ص المجتمع والركيزة التي ُيبنى عليها. اأعني اأّن ال�ساّب هو 
الذي يوؤ�ّس�ص الأ�سرة، في�سبح الزوج والأب والأخ الذي يتمّتع بمركز 
في بالده. لن�سبح اأع�ساء في المجتمع، علينا اأّوًل العثور على وظيفة 
لتاأ�سي�ص عائلة، وخو�ص  اإلى م�ستوى معي�سّي كاٍف  ل  ت�سمح بالتو�سّ
م�سيرة مهنّية، وال�سعي اإلى تحقيق طموحات قابلة للتطّور. في الوقت 
الراهن، اأعتقد اأّنه لي�ص لدى ال�سباب اأّي تطّلعات، لأّننا عاجزون عن 
العثور على عمل. فكيف يمكننا تاأ�سي�ص عائلة، وتاأمين معي�ستنا وماأكلنا 
اآمن على الإطالق. كّل يوم، ن�سمع دوّي  وم�سربنا؟ ل�سنا في و�سع 
القنابل. فقدُت �سعوري بالأمان لعّدة اأ�سباب. فنحن نختبر كّل اأنواع 
العنف كالنفجارات والمعارك الم�سّلحة. عندما اأخرج اإلى ال�سارع، 

ل اأ�سمن اأّنني �ساأعود اإلى المنزل �سليمًا.
)EG–3( معتّز، 29 �سنة، متزوج، يعمل في الجيزة، م�سر

اأو في مكان اآخر.  اإّنني مرغم، ب�سفتي �ساّبًا، على العمل بجّد، هنا 
وا�سح وغير  غير  الم�ستقبل  ال�ساّق.  العمل  من  ال�سباب هو مرحلة 
م�ستقّر، لكّنني اآمل تح�ّسن ظروف المعي�سة وظروف العمل، لتغدو 

مالئمة للمعايير المعي�سّية.
)PS–4( سمير، 26 �سنة، رام اهلل، فل�سطين�

اأ�سخا�ص من عمري )على  اأرتاد بانتظام مقهى الإنترنت للقاء  كنت 
الإنترنت(، �سواء من هنا اأو من الخارج، من الوليات المّتحدة مثاًل. 
اأّنني غير قادر  اأعمل بجّد، واأعي�ص حياة متق�ّسفة. حّتى  اأّنني  اأعرف 
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على تح�سين و�سعي، اأو تعزيز اإمكاناتي ل�سراء �سّقة. ل اأعني اأّنني اأ�سعر 
بانتقا�ص قيمتي، لكنني اأعتقد اأنهم يتمّتعون هناك بفر�ص اأف�سل بكثير 
مّما هو متوّفر لنا هنا. فُهم يعملون ويح�سلون على م�ساعدة من الدولة، 
ومن اأولياء اأمرهم. اأنا ل األوم اأبي على ذلك، فهذا لي�ص خطاأه، لكّننا في 
حالة �سراع فعلّية مع الظروف الراهنة، خ�سو�سًا بالن�سبة اإلى ال�سنوات 
الخم�ص الما�سية، اأي المدة التي اأعقبت الثورة والظروف القت�سادّية 
ال�سّيئة التي نواجهها حاليًا. لدّي �سهادة مدر�سّية مهنّية واحدة فقط، لذا 
ل يمكنني اأبداً التفكير في الزواج. والآن اأ�سبح ذلك �سبه م�ستحيل. 
الزواج يعني امتالك �سّقة، ويعني اأي�سًا ن�سف مليون جنيه م�سرّي )نحو 
عب الح�سول على  25 األف يورو(. ل اأملك هذا، حّتى اأنه من ال�سّ

تغذية جّيدة. اأعمل لأبقى على قيد الحياة فقط.
)EG–8( اأحمد، 20 �سنة، عامل كهرباء، م�سر

اإلى  بالن�سبة  ال�سباب كمرحلة من مراحل الحياة.  البيانات دينامّية  تج�ّسد هذه 
بع�سهم هي مرحلة لال�ستمتاع بالحياة وتحقيق الأحالم. اأّما اإلى الآخرين، فهي تعني 
العمل بجّد والت�سّرف بم�سوؤولّية. لكن بالن�سبة اإلى مجموعة اأخرى، ل يمكن تحديد 
مفهوم ال�سباب اليوم بتجارب الأجيال ال�سابقة. فنظراً اإلى الم�سكالت القت�سادّية 
الأخيرة في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يواجه ال�سباب �سعوبات متزايدة 
في لعب الأدوار الجتماعية التي ُيفتر�ص بهم اأداوؤها، فيما توّفر لهم و�سائل الإعالم 
العالم.  م�ستوى  على  الآخرين  بتجارب  الفردّي  و�سعهم  ربط  اإمكانّية  الجديدة 
هذه المواقف المختلفة وا�سحة، وياأتي تناولها في �سياق هذا البحث في مو�سوع 

ال�سباب.

البحث في مو�سوع ال�سباب

نادراً ما كان ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مو�سوع درا�سات 
في العلوم الجتماعية. لم ُيعترف بال�سفة الجتماعّية لـ“ال�سباب” كفئة اجتماعّية 
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اإّل في فترة ما بعد ال�ستعمار، اأي منذ الن�سف الثاني من القرن الع�سرين. حّتى ذلك 
الحين كانت المجتمعات الزراعّية في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا تعتمد تمييزاً 
اأّوليًا بين الأطفال والبالغين. وكانت “المراهقة” ت�سّكل نقطة النتقال من مرحلة في 
الحياة اإلى اأخرى، وقد كانت تتمّيز ببع�ص التقاليد )اأي تقاليد العبور( مثل الزواج 
واإنجاب الأطفال. حدثان مهّمان – هجمات “القاعدة” في 11 اأيلول/ �سبتمبر 
2001 والربيع العربّي في 2010–2011 – غّيرا هذا المنظار؛ ف�سرعان ما �سّلط 

الراأي العام اهتمامًا دولّيًا وا�سع النطاق على ال�سباب في المنطقة.
اأو عابرة.  اأوقات �سابقة، كانت الأهّمية الجتماعّية لل�سباب موؤّقتة فقط،  في 
وكانت ترتكز على القدرة على تجنيد ال�سباب للخدمة الع�سكرّية، واأ�سبح ال�سباب 
بناء  التزامات خطابّية، مثاًل خالل حركات ال�ستقالل وم�سارات  مراراً مو�سوع 
الأوطان )Ouaissa 2014b; Hecker 2012(. كما عّبروا عن موقفهم في ال�سبعينّيات 
 Walton( والثمانينّيات خالل الحمالت الحتجاجّية �سّد اإجراءات الدولة التق�ّسفية
 Larzillière( واأثبتوا وجودهم اأثناء النتفا�سة الفل�سطينّية الأولى ،)and Seddon 1994

2004(. باخت�سار، تعاقبت ال�سور الإيجابّية وال�سلبّية لل�سباب بالتناوب على مدى 

العقود القليلة الما�سية )Bayat 2010b(، لكّن هوؤلء لم يجتذبوا الهتمام الدولّي اإّل 
في الألفّية الجديدة.

منذ البداية، كانت الدرا�سات التي تتناول ال�سباب ُتعنى بالإحاطة بتجاربهم من 
الناحيتين المفاهيمّية والتجريبّية )Bourdieu 1980(. وُتطرح هنا ثالثة اأ�سئلة لها عالقة 
بالمو�سوع: ماذا يعني م�سطلح “ال�سباب”؟ هل هناك فئة اجتماعّية داخل المجتمع 
يمكن و�سفها بـ“ال�سباب” على نحو هادف؟ في حال وجود هذه الفئة، اأو هذه 

الطبقة، كيف يكون تعريفها؟
الأو�سط و�سمال  ال�سرق  ال�سباب في منطقة  النقا�ص حول  ترّكز  لمدة طويلة، 
اأفريقيا، ب�سورة كاملة تقريبًا، على ما ُي�سّمى نتوء ال�سباب – الأهّمية الديموغرافّية 
 .)Dhillon 2008( المتنامية لل�سباب – كنقطة انطالق لت�سكيل طبقة اجتماعّية جديدة
في الواقع، لم ي�سبق لن�سبة ال�سباب في مجتمعات ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
اأن كانت مرتفعة كما هي عليه اليوم: الأ�سخا�ص الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 
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(UNDP 2016: 22). مع ذلك، ل  و29 �سنة ي�سّكلون 30% من ال�سّكان العرب 
تزال الت�سنيفات الُعمرّية بو�سفها مجموعات اجتماعّية، تع�ّسفية، فاعتماد الفئات 
الواقع،  المجموعات الجتماعّية. في  ي�ساعد ب�سعوبة على تحديد  الُعمريّة فقط 
ال�سباب كمجموعة ذات  بروز  درا�سة ظاهرة  التطّورات عند  تتداخل عدد من 

�سفة اجتماعّية.
التن�سئة الجتماعّية، كالمدار�ص  التطّورات، برزت موؤ�ّس�سات  بين تلك  من 
والجامعات، لتجعل من التعليم الر�سمّي لل�سباب ظاهرة منّمطة وجماهيريّة. في 
الوقت عينه، اأّدت مجموعة من التحّولت اإلى ظهور ت�سكيل جديد لمجال العمل: 
بالعمل  الكفاف  ن�ساطات  ا�سُتبدلت  فيما  مهّمًا،  تداعيًا  ت�سهد  الزراعّية  العمالة 
اأّن الح�سول على  الماأجور، ويتّم تجّنب عمالة الأطفال ب�سورة متزايدة، كما 
عمل ماأجور يتحّول تدريجّيًا اإلى اآلّية منّمطة. في الوقت نف�سه، ت�سهد عملية التمّدن 
نمّواً �سريعًا، اإذ ظهرت ثقافة جديدة قائمة على الرفاهّية وال�ستهالك، من الن�سيج 
المدينّي في غالبّية الأحيان. بالتوازي مع تلك التغّيرات الجتماعّية والموؤ�ّس�ساتّية 
التي �ساهمت في �سقل ال�سباب كمجموعة اجتماعّية، تلعب التطّورات البيولوجّية 
التعّلم، والمبا�سرة  – كالنتهاء من مرحلة  البلوغ( والتحّولت الجتماعّية  )اأي 
بالحياة المهنّية، واللتحاق بالجي�ص، والخروج من حّيز العي�ص الأبوّي، والزواج، 

واإنجاب الأطفال – دوراً في تحديد وتعريف مراحل ال�سباب.
“خلقة”  تطوير  في  اجتماعّية  ال�سباب كمجموعة  يلعبه  الذي  الدور  اأهمّية  اإّن 
 ،(Bayat 2010b) سبابّية معينة، اأو نمط حياة معّين، ل تزال مو�سع �سّك� (“habitus”)

فالعدد الهائل من ال�سباب، بممار�ساتهم اليومّية المتعددة ومخّططاتهم في الحياة، يظهر 
تنّوعًا ولي�ص تماثاًل. تك�سف الدرا�سات ما بعد ال�ستعماريّة اأّن الفئات الجتماعّية لي�ست 
ثابتة بحّد ذاتها، لكّنها مو�سع �سجال م�ستمّر ا�ستناداً اإلى اختالف وتالقي الم�سالح. من 
هذا المنظور، تمّثل كّل من هويّات ال�سباب، كفئة اجتماعّية، رزمة من الق�س�ص �سمن 
 (Bennani – Chraïbi 1994) تعّددية الطروحات. يتوافق ذلك مع اأفكار بناني ال�سرايبي
التي و�سفت في 1990 اآلّية ت�سكيل الهوّية بـ“الفبركة الثقافّية” لو�سف “الهويّات 

.)1989 ،Davisو Schaeffer Davis المرّكبة” لل�سباب المغربّيين )انظر اأي�سًا
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البلوغ،  لبلوغ مرحلة  التي تمّهد  الحياة  لتحّولت  المتزايد  التاأجيل  اإلى  نظراً 
اأعداد  فهناك  جديداً.  تغييراً  الهوّية  ت�سكيل  �سروط  �سهدت  الزواج،  خ�سو�سًا 
العمل، ومن  المدر�سة ويظّلون متعطلين عن  يتركون  الذين  ال�سباب  متزايدة من 
�سّقة، وهذا  ا�ستئجار  اأو  ل�سراء  الموارد  اإلى  يفتقرون  الذين  الجامعات  خّريجي 
�سرط م�سبق للزواج، كما اأو�سحته المقابلة مع اأحمد من م�سر. في النتيجة، بدًل 
 (Singerman ”انتظار “مرحلة  ال�سباب في  يبقى  البلوغ،  اإلى مرحلة  النتقال  من 
(2007، وهي نوع من الركود غير الم�ستقّر الذي يطيل مرحلة ال�سباب على نحو 

كبير (Dhillon and Yousef 2009; Honwana 2013). وتتمّيز هذه المرحلة بالتناق�ص 
اليقين. وغياب 

من ناحية، ت�سّكل هذه المرحلة تعبيراً عن م�سكالت اقت�ساديّة، وتقت�سي تبعّية ق�سريّة 
لالأ�سرة وعجز الفرد عن تقرير م�سيره. نظراً اإلى فقدان مجالت العمل، ُيرغم ال�سباب 
على ال�ستمرار في العي�ص مع عائالتهم، الأمر الذي ي�ستتبعه اأكثر بكثير من مجّرد 
حالة “انتظار”. فهوؤلء ال�سباب عاجزون عن ف�سل اأنف�سهم عن وحدتهم الجتماعّية 
ال�سّيقة، اأو التحّرر منها وتطوير و�سع خا�ّص بهم، فيتحّولون اإلى مجموعة مغلقة، اأو 
“�سباب مكبوحين” (Gertel 2017). من ناحية اأخرى، قد تولّد هذه المرحلة اإمكانات 
اإبداعّية وتغييرّية. وقد ت�سبح الهويّات اأكثر تعقيداً، وتنك�سف مواقف مختلفة تجاه 
الحياة، وتنمو ثقافات �سبابّية. خالفًا لمفهوم مانهايم (Mannheim 1928) الكال�سيكّي 
عن الأجيال، وفي �سياق ا�ستكمال �سمنّي لأفكار بناني ال�سرايبي، توؤكد اإيما مورفي:

بالن�سبة اإلى حالة ال�سباب العرب، يمكن لالأفراد القتراب اأو البتعاد 
عن طرح الأجيال هذا ب�سال�سة؛ هناك عدد من التجارب كالبطالة، 
والزواج المتاأّخر، اأو الإحباط ال�سيا�سّي، التي تقّرب النا�ص اإليه، لكن 
التركيبة المرّقعة لهوّيات ال�سباب المعا�سر تفتر�ص األ يكون اأّي �سيء 
محفوراً في ال�سخر، وقد يكون لمكّونات مختلفة الطرح اأهّمية اأكبر 
اأو اأقّل بالن�سبة اإلى الأفراد في مراحل زمنّية مختلفة، ويمكن للفر�ص 
التي ُتتاح، اأو للثروة الماّدية، اأن تحّد اإمكانّية ر�سده على نحو فورّي. 

.(Murphy 2012: 16)
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و�سط تطّور التفّكك العالمّي للحدود الوطنّية، من حيث اأنماط التدّفق الثقافّي 
والترابط القت�سادي، رّكزت الدرا�سات التي تتناول ثقافة ال�سباب على اآلّية تكوين 
المجموعة، واأهّمية مجموعات الأقران، والثقافات الفرعّية، على غرار الم�ساهد 
اأّنه في حين  اأن نفهم  Swedenburg 2012(. لذا ينبغي  المو�سيقّية )Hecker 2012؛ 
فاإّن  اأفريقيا،  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  ال�سباب كفئة اجتماعّية في منطقة  يت�سّكل 

تفاوتهم الداخلّي يتفاقم في الوقت نف�سه.
بالتوازي مع تحديد ال�سباب كمجموعة اجتماعية، �سهد كّل من الدور الجتماعي 
لل�سباب وتاأثيرهم تغّيراً في الآونة الأخيرة. فهم لي�سوا مجّرد جهات فاعلة في ت�سكيل 
الم�ستقبل، بل ينظر اإليهم ب�سورة اأدّق – ول�سّيما في الإطار الأفريقّي – على اأّنهم 
اجتماعّيون”  وفاعلون  و“مقّو�سون،   (Durham 2000) اجتماعّيون”  “مناوبون 
(Honwana and DeBoek 2005). اإّن ال�سباب في العالم العربّي متعّلمون اأف�سل من 

اأّي وقت م�سى، وهم اأكثر �سلوعًا بو�سائل الإعالم من الفئات الجتماعّية الأخرى 
اإلى  Transfeld and Werenfels 2016(. نظراً  Richter 2011؛  كاّفة )Braune 2008؛ 
اإتقان كثيرين منهم الإنكليزيّة كلغة م�ستركة، تزداد قدرتهم على ت�سكيل �سبكات 
اجتماعّية عبر الحدود. لقد كانوا لمدة موؤّقتة المحّركين الأ�سا�سّيين للربيع العربّي، 
 (Alhassen and Shihab–Eldin 2012; Khalaf عبر اإطالق حركات احتجاجّية مختلفة
(and Khalaf 2012; Bayat 2017. ومع ذلك، منذ ثورات 2011، لم ي�سهد و�سعهم 

�سوى تح�ّسن محدود، بل على العك�ص، تدهورت اأو�ساعهم القت�سادّية، وتداعت 
النفاذيّة الموؤ�ّس�ساتّية، واأ�سبحت الم�ساركة الجتماعية على ما يبدو اأكثر �سعوبة من 
اأّي وقت م�سى. مع ذلك، ي�سّكل موقعهم في مجتمعات منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا حالّيًا مو�سع بحث.
خالل ال�سنوات الع�سر الما�سية، اأ�سبح الحقل البحثّي الذي يتناول ال�سباب في 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا اأكثر تنّوعًا، واأكثر تعّدداً على م�ستوى اللغات، 
واأكثر تعقيداً من بع�ص الجوانب، فقد ن�سرت اأعمال باللغات الألمانّية والفرن�سّية 
والإنكليزيّة، بالإ�سافة اإلى العربّية وغيرها من اللغات. في الوقت نف�سه، �سار اإنتاج 
المعرفة حول مو�سوع ال�سباب �ساحة �سيا�سّية يحّددها التنازع على التف�سير الذي غالبًا 
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ما ُيختزل بتوّجهين: “ال�سباب كم�سكلة وم�سدر خطر”، اأو “م�سكالت ومخاطر 
ال�سباب”. ل تزال البيانات الإح�سائّية، خ�سو�سًا تلك التي تجري اّت�سالت عابرة 
عب الح�سول على نتائج تف�سيلّية ومجّمعة وتجريبّية  للقارات، نادرة، كما من ال�سّ
وا�سحة حول ال�سباب. عادة ما ُتنتج درا�سات مماثلة عبر الوكالت الحكومّية داخل 
الدول العربّية الفرديّة، وعبر ا�ستق�ساء ال�سوق والراأي العام. لكّن المجتمع المدني 
والوكالت الدولّية ُتبدي اأي�سًا اهتمامًا باإجراء درا�سات ا�ستق�سائّية تجريبّية، وكذلك 
ة والجامعات العاّمة. وقد اأّدى ذلك اإلى ظهور حقل تناف�سّي  معاهد البحوث الخا�سّ

لإنتاج المعرفة، يمكن تق�سيمه تب�سيطّيًا اإلى مجموعتين.
الحكومّية  وال�سلطات  الدولّية،  المنّظمات  اأجرتها  درا�سات  هناك من جهة 
و�سركات  الأ�سواق،  درا�سة  و�سركات  الر�سمّية،  �سبه  والمنّظمات  الوطنّية، 
العالقات العاّمة. تميل هذه الجهات الفعالة اإلى اّتباع مناهج ترتكز على الكّمية 
(Lamloum and Ali Ben Zina 2015; Burson–Marsteller 2015). وهي ت�ستخدم 

َم�سٍح مختلفة، كال�ستعالمات الهاتفّية وال�ستطالعات عبر الإنترنت  منهجّيات 
اأحيان كثيرة، ترّكز مثل هذه الدرا�سات على  ونماذج ال�ستطالع الموّحدة. في 
دولة واحدة فقط، لذا ل تكون تغطية المنطقة �ساملة. عندما يتبّنون مقيا�سًا اإقليمّيًا، 
غالبًا ما يكون بحثهم و�سفّيًا فح�سب، وذا عمق تحليلّي محدود، ويعتمد في اأحيان 
كثيرة على البيانات الثانويّة. وي�سّكل التعليم واأ�سواق العمل والعمالة،المو�سوعات 
اأحد الأمثلة المهّمة  العاملة و�سلوك الم�ستهلك.  اليد  اإلى جانب هجرة  لة،  المف�سّ
ال�سباب  لعام 2016:  العربّية  الإن�سانّية  التنمية  “تقرير  ال�سباب هو  اأبحاث  على 
واآفاق التنمية واقع متغّير” (UNDP 2016). لم يتّم اإجراء م�سوحات كّمية في �سياق 
و�سعه. بدًل من ذلك، قّيم موؤّلفوه البيانات الثانويّة الموجودة، على غرار تلك التي 
ت�سدر عن م�سح القيمة العالمّية، و�سركات الأبحاث التي تر�سد الأ�سواق والراأي 
العام على غرار �سركة Gallup والبنك الدولّي. في حالت كثيرة، كانت المعلومات 
ح�سائّية الوطنّية اأ�سا�سّية اأي�سًا. لكن هنا، يرتبط اإنتاج المعرفة  ال�سادرة عن المعاهد الإ
بالم�سالح الموؤ�ّس�ساتّية، ما يجعل نزاهتها عر�سة لل�سّك. بالن�سبة اإلى “تقرير التنمية 
وقد  �سّفافة.  غير  تحرير  اآلّيات  علنًا عن  ُك�سف  العربّية” لعام 2016،  الإن�سانّية 
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تبّين، على وجه الخ�سو�ص، اأّنه تّم التفاو�ص �سيا�سّيًا على المحتوى الفردّي – على 
�سبيل المثال، عن طريق عر�سه على ال�سفراء للتعليق – وقد تّم في النتيجة اإخ�ساع 

.(Al–Ali et al. 2016) المحتوى للرقابة
 (Bonnefoy من ناحية اأخرى، تنّفذ درا�ساٍت موؤ�ّس�ساٌت بحثّية اأكاديمّية وجامعّية
 and Catusse 2013; Gertel and Ouaissa 2014; Hegasy and Kaschl 2007; Herrera

(and Bayat 2010. هنا، تتداخل اأنظمة مختلفة من المعرفة معًا على م�ستوى دولّي. 

لكن نظراً اإلى وجود تجارب وطنّية مختلفة بالن�سبة اإلى درا�سات ال�سباب، وما ينتج 
عنها من �سوء فهم لغوّي وقّلة اإدراك لعمل الآخرين نتيجة نق�ص في المهارات اللغويّة، 
ل المقاربة النوعّية التي تعتمد على منهجّيات  يبقى التبادل محدوداً. وعادة ما ُتف�سّ
النوعّية، ونقا�سات المجموعات الم�ستهدفة،  الأبحاث الميدانّية، والم�سوحات 
المالّية  وتحليالت و�سائل الإعالم. غالبًا ما ُيفر�ص اختيار المنهجّية لقّلة الموارد 
�سة للبحث الأكاديمّي، اأو للعجز عن ا�ستيفاء اإجراءات دقيقة للح�سول على  المخ�سّ

الموافقة.
رّكزت التحقيقات في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، على �سبيل المثال، 
على م�سائل البحث في الهويّة وثقافات ال�سباب وا�ستخدام و�سائل الإعالم، وكذلك 
على التعبئة ال�سيا�سّية والمقاومة والحتجاج. في اأعقاب الربيع العربّي، �ساهم كّل من 
م�سروع Sahwa (2014–17) وPower2Youth (2015–17)، اللذين ي�سّمان علماء دولّيين، 
بتمويل من موارد اأوروبّية، في تو�سيع نطاق الدرا�سات عن ال�سباب في المنطقة اإلى 
اآفاق مهّمة في حقل الأبحاث. تج�ّسد  حّد كبير، وتوليد روؤى جديدة وتحديد 
الذاتّية ال�سخ�سّية  ذلك بع�سرات الأبحاث والمقابالت الم�سّورة الموّثقة وال�سير 
والموؤتمرات. در�ص م�سروع Sahwa، الذي ي�سّم �سركاء اأوروبّيين وعربًا، العملّيات 
النتقالية، واآلّيات التحّول، والآفاق الم�ستقبلّية في كّل من المغرب والجزائر وتون�ص 
وم�سر ولبنان. اأّما بالن�سبة اإلى اأعمال م�سروع Power2Youth، التي حللت الأ�سباب 
والدينامّيات التي اأف�ست اإلى ا�ستبعاد ال�سباب العرب عن �سوق العمل والحياة المدنّية 
اأو اإدراجهم فيها، فارتكزت اإلى حّد كبير على البيانات الكّمية الموجودة، وتناولت 
ال�سباب الفردّي والجماعّي. وكان تركيزها على المغرب  التحّولّية لن�ساط  الآثار 



31

ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 2016–2017 

انتقد العلماء ب�سّدة  وتون�ص وم�سر ولبنان وفل�سطين وتركيا. في تلك الحالت، 
البرنامجين. وفي درا�سة تبحث في  ال�سيا�سّية المرتبطة بكّل من هذين  الأهداف 

اإمكانّية القدرة على حكم ال�سباب، يوؤّكد كّل من كاتو�ص ودي�ستريمو:

من منظور عين الطائر، نجد اأّن خطاب ال�سيا�سة العاّمة الذي يتناول 
مو�سوع ال�سباب و“م�سكلة ال�سباب” وفيراً، ل، بل مفرطًا في بع�ص 
عند  ن�ساأت  التي  لل�سباب  المكّر�سة  الموؤ�ّس�سات  رغم  الأحيان. 
تاأ�سي�ص الأنظمة، ]و[ اعتبار م�سكلة ال�سباب مو�سع اهتمام اأ�سا�سّيًا، 
وء على حقيقة اأّن المعلومات  اإّن النظر عن كثب ي�سمح بت�سليط ال�سّ
والبيانات الملمو�سة حول ال�سباب غالبًا ما تكون متفّرقة، ولي�ست 
والآلّيات  الموؤ�ّس�سات  هذه  لي�ست  الواقع،  في  ثقة.  مو�سع  دائمًا 
العملّية لتنفيذ ال�سيا�سات مهّمة جّداً، وفي اأحيان كثيرة تكون مجّرد 
المالّية  الموارد  اإلى  تفتقر  كبير  نحو  على  م�سّي�سة  فارغة  قذائف 

(Catusse and Destremeau 2016: 14) .الكافية

في ظّل هذه العتبارات، تهدف هذه الدرا�سة اإلى الم�ساهمة في تركيز النقا�ص 
حول ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا على قاعدة معلوماتّية وبيانّية 
اإلى  اآخر،  – بتعبير  اإلى قراءة تكميلّية  التالية دعوة  النتائج  اأكثر �سموًل. لذا، تمّثل 

التوفيق بين الأفكار الماألوفة والنتائج الجديدة المعرو�سة هنا.

النقاط الأ�سا�سيّة للدرا�سة ونتائجها

غياب اليقين
اليقين من المنظارين المفاهيمّي والتجريبّي.  ي�ستك�سف يورغ ِغرِتل معنى غياب 
ُي�سار بغياب اليقين اإلى ما قد يحمله الم�ستقبل. ويكون معظمه، اإن لم يكن كّله، 
مجهوًل بالن�سبة اإلينا. ل يمكن فعلّيًا توّقع الم�ستقبل، اإذ اإّننا نعرف فقط، ون�سبّيًا، 
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ما �ستوؤول اإليه الأمور. ومع ذلك، يحاول الأفراد والمجتمعات با�ستمرار التحّوط 
من غياب اليقين، وتوجيه الحياة اليومّية نحو الم�ستقبل في محاولة للتخطيط له. 
بالحا�سر وبالقدرة  يرتبط فقدان الأمن  بالم�ستقبل،  اليقين  يتعّلق غياب  في حين 
على التحّرك. تعتمد التكتيكات والإ�ستراتيجّيات المرتبطة بهاتين الم�ساألتين، اإلى 
حّد كبير، على اإمكانّية الح�سول على الموارد. لذا، اإّن ال�سباب الذين يفتقرون اإلى 
الموارد الكافية هم الأكثر عر�سة لفقدان الأمن. من هنا، يرّكز التحليل اأ�سا�سًا على 
م�ساألة كيفّية اإنتاج الأمن، وتحديد الأ�سخا�ص الذين ت�ساعدهم الإ�ستراتيجّيات التي 

تعالج حالت غياب اليقين ب�سورة فّعالة.

القيم
وال�سرق  اأفريقيا  �سمال  في  ال�سباب  قيم  كروير  ودافيد  ِغرِتل  يورغ  ي�ستق�سي 
الأو�سط. يتّم تحديد القيم على اأّنها اأنماط توجيهّية ونقاط مرجعية لالأهداف الفرديّة 
والجماعّية، كما اأّن التنوع الكبير للقيم و�سيناريوهات الحياة قابل للتغيير، وهو لي�ص 
في اأّي حال من الأحوال م�ستقراً اأو ثابتًا. وبينما تزرع الموؤ�ّس�سات الأ�سا�سّية للتن�سئة 
الجتماعّية – كالأ�سرة والمدر�سة – وتنقل في الغالب، خ�سائ�ص محّددة لكّل بلد، 
تتجّلى ثالثة اأهداف عاّمة كنتيجة لتفاقم حالة غياب اليقين. تقت�سر هذه الأهداف 
التي ترتكز على اأ�سا�ص الثقة المطلقة لالأفراد الذين �سملتهم العّينة، وعلى رجائهم 
باهلل، على طلب العدالة والنظام والأمن، والرغبة في الح�سول على م�ستوى معي�سّي 
لئق غالبًا ما يرتبط بالح�سول على وظيفة منا�سبة، والرغبة في اإيجاد �سريك يكون 
مو�سع ثقة واإر�ساء عالقات عائلّية جّيدة. يك�سف الموؤلّفان وجود اأربع مجموعات 
من القيم المهّمة بالن�سبة اإلى �سباب اليوم في المنطقة: ح�ّص النتماء الجتماعي، 
ال�ّسعي نحو النجاح، البحث عن الحّرية، الرغبة في الحفاظ على الآداب والح�سمة. 
لكن القيم الفردية وواقع الحياة معّقدة، ونظراً اإلى تجارب الحرب والعنف القا�سية، 
اأكثر �سيوعًا. لكّن الإيمان غير الم�سروط باهلل،  الذاتّية  ال�سير  اأ�سبحت اختاللت 

الذي ي�سّكل م�ساألة �سخ�سّية جّداً، يزّود كثيرين بالثقة حّتى في اأوقات الأزمات.
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ين الدِّ
يدر�ص ر�سيد اأوعي�سى هل ارتفاع ن�سبة التديُّن في اأو�ساط ال�سباب، الذي تّم ر�سده 
ل�سنوات، يعك�ص ت�ساعداً اأو عودة اإلى الدين، اأو هل يمّثل اإ�ستراتيجّيات فرديّة تهدف 
اإلى تكوين الفرد هوّيته ال�سخ�سّية و�سط بيئة متوّترة ناتجة عن �سغوطات العولمة 
والتوق اإلى الثقافة المحّلية. تر�سم البيانات التجريبّية، بلمحة، �سورة ل�سباب منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، تظهر اأّنهم متدّينون. وُيالحظ فيها اأّن المراأة اأكثر 
تديّنًا من الرجل. غالبًا ما يبداأ التديّن المت�سّدد بعد اإنهاء ال�سباب مرحلة الدرا�سة، وُيعثر 
عليه على نحو اأ�سا�سّي في المدن الكبيرة واأو�ساط الأثرياء، خ�سو�سًا عندما يتمّتع 
الأب بم�ستوى تعليمّي عاٍل. في المقابل، يتحّدر ال�سباب الأقّل تديّنًا من اأ�سر ذات 
م�ستوى تعليمّي اأدنى، اأي تلك التي تنتمي اإلى اأدنى الطبقات المتو�سطة والطبقات 
الفقيرة في المجتمع. ب�سورة عاّمة، يرى ال�سباب، كما هو مالحظ، اأّن الدين ي�سّكل 
ة. وي�سّكل التديّن م�سدراً لالأمل والتفاوؤل. لم يعد الدين  قبل كّل �سيء م�ساألة خا�سّ
يخدم اليوم، بالن�سبة اإلى �سباب ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اأغرا�سًا �سيا�سّية اأو 
اأيديولوجّية، لكّنه يرّكز بدًل من ذلك على الرفاه الفردّي والن�سباط الذاتّي، ما يجعله 
قناة لبلوغ الروحانّية. اإذ ُتر�سد م�ستويات عالية من التدّين، ويكون ذلك في المقام 
اإذ لم يعد مرتبطًا باليوتوبيا الجتماعّية الجماعّية.  الأول على الم�ستوى الفردّي، 
التدّين الجتماعي.  ال�سيا�سّي، وارتفاع  التدّين  ن�سبة  بتداعي  اأوعي�سى هذا  يف�ّسر 

ويقوده هذا اإلى النظر هل العالم العربّي ي�سهد بداية ع�سر علمانّي جديد.

الجندر
اأو�ساط ال�سباب في منطقة  اأدوار الجن�سين المتغّيرة في  اإين�ص براونه م�ساألة  تعالج 
المجتمعات  في  الم�ساواة  غياب  اإّن  وتقول  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
العربّية موؤّطر في اأحيان كثيرة على اأ�سا�ص الخ�سو�سّية الجندرّية في المقام الأول، 
اأحيان  تعمد في  الأخرى، بل  الحا�سمة  العوامل  بالعتبار  تاأخذ  وتلك مقاربة ل 
التطّلعات  التعليم،  – الزواج،  اأربعة موا�سيع  بالتركيز على  كثيرة على طم�سها. 
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الم�ستقبلية، التحّر�ص الجن�سّي – تر�سم �سورة تك�سف عن العالقات المتبادلة بين 
مختلف مجالت الحياة، والتحّولت، والتداعي المتزايد لأنماط غياب الم�ساواة 
المتداخلة. هنا، تلعب ال�سراعات الم�سّلحة، كما الحال في �سوريا واليمن، دوراً 
الرجال والن�ساء. مثاًل، في  بين  الم�ستركة  هيكلّيًا مهّمًا، وكذلك بع�ص الحالت 
اأكثر  �سّن مبكرة، ك�سف تحليل  يتزّوجن في  الن�ساء  اأّن  الأولى  للوهلة  يبدو  حين 
حّد  على  ون�ساًء  رجاًل  الدنيا،  الطبقات  اإلى  ينتمون  الذين  ال�سباب  اأّن  تف�سياًل 
�سواء، قد اّتخذوا هذه الخطوة. فيما يتعّلق بالتحر�ص الجن�سّي، ُيظهر الموؤلّف اأّنه 
اأكبر بكثير من الن�ساء. ومع ذلك، يبدو اأي�سًا اأّن ال�سباب وال�ساّبات  يطاول عدداً 
النتيجة،  التعليمّي. في  النظر عن م�ستواهم  للن�ساء بغ�ّص  ُمعادية  يعتمدون مواقف 
ت�سّكل الق�سايا الجندرّية دائمًا جزءاً ل يتجّزاأ من المجتمع، وتحتاج اإلى معالجتها 

التركيبات الجتماعّية. �سمن 

الأ�سرة
يحّلل كري�ستوف هـ. �سفارت�ص دور الأ�سرة ويظهر اأنها ل تزال تلعب دوراً اأ�سا�سيًا 
ت�سّكل،  الأقارب  و�سبكات  فالأ�سرة  العربّية.  البلدان  في  ال�سباب  اإلى  بالن�سبة 
اأنف�سهم على  ال�سباب  اأهّم العالقات. يحر�ص  الماّدي،  العوز  خ�سو�سًا في حالة 
ة اأن يكون لهم اأطفال،  المحافظة على عالقات عائلّية متينة، ويولون اأهّمية خا�سّ
ولن يغّيروا الكثير في تربيتهم. في الوقت نف�سه، ي�سعون اأي�سًا اإلى تحقيق اأهداف 
الحياة  في  الخا�ّص  �سريكهم  اختيار  في  مثاًل  كالرغبة  ال�سدد،  هذا  في  م�ستقّلة 
الزوجّية. من ناحية اأخرى، ل تحّدد م�ساألة الزواج و�سفهم اأّنهم ينتمون اإلى فئة 
ال�سباب اأو الرا�سدين، كما هو ُمفتر�ص في اأحيان كثيرة. ي�ستنتج �سفارت�ص اأّنه رغم 
اختالف الفر�ص القت�سادّية والجتماعية بالن�سبة اإلى جيلي ال�سباب والآباء – قد 
ال�سيا�سّية والجتماعّية  الوقائع  اإلى  الفر�ص نظراً  بالمزيد من  الآباء  يكون حظَي 
اأو  ل�سبابهم – فاإّن ال�سباب اليوم عمومًا ل يلومون الجيل الأكبر �سّنًا على ذلك، 

يواجهونه بال�سكوك والمطالب اأو العداء.
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القت�ساد
ي�ستق�سي يورغ ِغرِتل كيفّية تقييم ال�سباب و�سعهم القت�سادّي، في مواجهة ثالثة عقود 
من ال�سيا�سات الليبرالّية الجديدة، بما في ذلك الخ�سخ�سة ال�سخمة وتفكيك دولة 
الرعاية. مع المحافظة على احترامهم اأهلهم، يتاأّثر جيل ال�سباب بثالث ديناميكّيات: 
الفتقار اإلى ال�سمان الوظيفّي، ال�ستقطاب القت�سادّي الُمتنامي، واإخفاق وعد التعليم. 
حّتى مع التح�ّسن الكبير في مجال التعليم، تخّطت الحركة الجتماعّية المت�ساعدة 
متناول كثيرين. في الواقع، ترافق اإلغاء دولة الرعاية بانخفا�ص هائل للتوظيف الفّعال في 
المجال العاّم. يعمل اليوم ثلث ال�سباب فقط )التالميذ والطالب الم�ستبعدون( تحت 
اأّي �سفة؛ اأّما كّل الآخرين، فهم دون عمل ب�سفة موؤّقتة اأو حّتى دائمة. مع ذلك، تعمل 
ن�سف القّوة العاملة تقريبًا ب�سورة غير ثابتة. في النتيجة، ت�ستمّر وتزداد اأهّمية الأ�سرة 
بو�سفها �سبكة اأمان اجتماعّية واقت�ساديّة. ويكاد يكون انف�سال الفرد عن عائلته اأمراً 
غير قابل للت�سّور بالن�سبة اإلى الجيل الحالّي من ال�سباب المكبوحين، اإذ اإّن القليل من 
الموؤ�ّس�سات الأخرى قادرة على الحّد من فقدانهم اأمنهم القت�سادّي. في المح�سلة، 
ي�سبح فقدان الأمن حالة مزمنة توؤّدي اإلى انت�سار حالة من غياب ال�ستقرار في كّل 
مكان. اليوم، ُيفتر�ص بالعائالت ال�ساّبة التي تتاأ�ّس�ص من �سخ�سين يتمّتعان بم�ستوى 
تعليمّي جّيد وبدخل اأن يكون لديها توّقعات متفائلة بالن�سبة اإلى الم�ستقبل، ولكّنها 
تجد نف�سها بدًل من ذلك مقّيدة بم�سكالت اقت�سادّية �سخمة. فنحو ن�سف ال�سباب 
الذين اأ�سبحوا اأ�سحاب اأ�سرة يرون اأّن الو�سع القت�سادّي لأ�سرهم “�سّيئ ن�سبّيًا” اأو 
“�سّيئ للغاية”. في النتيجة، ل مفّر من ال�سطرابات الجديدة التي ت�سهدها العالقات 
الجتماعّية. اإّن هوؤلء ال�سباب الذين ما زالوا يعي�سون مع اأهلهم وي�ساهمون في تفاقم 
هذا الو�سع هم في حالة من “الأمن المقتر�ص”، اإذ اإّن التاأثير الدراماتيكّي لحالة غياب 

اليقين يطاولهم لحظة مغادرتهم منزل الأهل.

الطبقة المتو�سطة
يك�سف كّل من يورغ ِغرِتل ور�سيد اأوعي�سى اأّن الطبقة المتو�سطة العربّية التي �سّكلت 
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التفّكك. ل يزال  عاماًل مهّمًا لال�ستقرار الجتماعّي في العقود الما�سية هي قيد 
اإلى حّد  اإليها عائلتهم، بال�ستناد  التي تنتمي  ال�سباب قادرين على تحديد الطبقة 
كبير على الم�ستوى التعليمّي ومهنة اأهلهم، لكّن المجتمع قد تعّر�ص لال�ستقطاب 
عبر �سل�سلة من ال�سطرابات التي تحّركها دينامّيتان متداخلتان؛ على مدى العقد 
الأمن  في  كبير  تداٍع  اإلى  التوظيف  هيكلّيات  في  التحّولت  اأّدت  المن�سرم، 
القت�سادّي. وفي الآونة الأخيرة، تفاقم هذا الو�سع نتيجة الحروب، والنزاعات 
الم�سّلحة، والثورات، وال�سطرابات الداخلية، والتقوي�ص المتزايد لالأمن الب�سرّي. 
في هذا ال�سياق، تفّككت الطبقة المتو�سطة اإلى �سرائح مختلفة، ما اأّدى اإلى ظهور 
درجات مختلفة من فقدان ال�ستقرار، واله�سا�سة. نتيجة ذلك، يجد الجيل ال�ساب 
نف�سه متوّرطًا في م�سارين متناق�سين. فاأّوًل مع تداعي ثبات الت�سنيفات الطبقّية يخ�سر 
ال�سابق  ال�سباب جانبًا من جوانب هوّيتهم الجتماعّية التي كانت توؤّمن لهم في 
التماهي مع الدولة  باليقين. عندما تنهار الهيكلّيات الجتماعّية، ل يعود  �سعوراً 
ة فيما يتعّلق بممار�ساتها ال�سيا�سّية. ثانيًا، اإّن التعبئة  بالأمر ال�سهل اأو المفتر�ص، خا�سّ
– هي الأكثر و�سوحًا في  اأجل الم�ساركة  – التي تتحّدد كالكفاح من  ال�سيا�سّية 
اأو�ساط المجموعات التي �سهدت في الأوان الأخير تراجعًا اجتماعيًا. تنعك�ص هذه 
التجارب، على نحو اأ�سا�سّي في اإيالء ال�سباب الأف�سلّية لأنظمة �سيا�سّية محّددة. يمّثل 
الرابحون القت�سادّيون – ينتمي هوؤلء اإلى الطبقة المتو�سطة العليا – اأكبر مجموعة 
من اأولئك الراغبين في ا�ستالم “رجل قوّي” قيادة بلدهم، في حين اأّن النظام الدينّي 
المبنّي على ال�سريعة الإ�سالمّية غالبًا ما يحظى بالأف�سلّية لدى الطبقات المتو�سطة 
الّدنيا والطبقات الفقيرة. رغم اأّن الأغلبّية، التي تتمّثل اأ�سا�سًا بنواة الطبقة المتو�سطة، 
ل نظامًا ديموقراطّيًا، ت�سهد هذه الطبقة المتو�سطة تفّككًا وا�سع النطاق. ل تزال تف�سّ

الجوع والعنف
يوؤّكد يورغ ِغرِتل وتمارا فيرتكي اأّنه في �سياق حالة غياب اليقين الُمتنامية، يتجّلى 
نمطان حا�سمان من الأمن: تاأمين الحتياجات الأ�سا�سّية، وغياب العنف المبا�سر 
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النتائج عن الخ�سائ�ص  التغذية والجوع. تك�سف  والهيكلّي. ي�سمل الأخير �سوء 
ال�سباب. مثاًل في  يوؤّثر في بع�ص  الذي  الغذائّي والعنف  المتفاوتة لفقدان الأمن 
م�سر وغيرها من البلدان التي تعتمد على ال�ستيراد غالبًا ما يفتقر النا�ص اإلى القدرة 
ال�سرائّية للح�سول على الغذاء المتوّفر. من جهة اأخرى، في فل�سطين، تغّذي �سيا�سات 
اأمور اأخرى. في الوقت نف�سه، في  اإ�سرائيل الفقر وفقدان الأمن الغذائّي، من بين 
اإلى مخاطر الحرب  اليمن و�سوريا، يتعّر�ص ماليين ال�سباب، بمن فيهم الأطفال، 
والجوع. لقد �سهدوا انهيار الأنظمة القت�ساديّة وتداعي العالقات الجتماعّية ووفاة 
اأفراد من الأ�سرة. في اأحيان كثيرة، لم يعد حّتى اأفراد العائلة نف�سها في و�سع يمّكنهم 
من م�ساعدة بع�سهم بع�سًا. لذا يعاني العديد من ال�سباب من ال�سدمة، وي�سعرون باأّنه 
ميوؤو�ص من اأمرهم، واآفاقهم م�سدودة. وفقًا للموؤّلفْين، تخلق �سل�سالت المعامالت 
الطويلة رابطًا �سببّيًا بين حّيزات الجوع والعنف )كتلك الموجودة في منطقة ال�سرق 
الأ�سهم(،  التداول في �سوق  الّربح )كدوائر  اأفريقيا(، وحّيزات  الأو�سط و�سمال 
الم�سوؤولّيات  بتفّكك  الأمن  فقدان  يت�سف  النتيجة،  في  الإقليمّي.  تباعدها  رغم 
وء حّتى الآن على اللتزامات، فيما  الجتماعّية، في حين اأّنه نادراً ما تّم ت�سليط ال�سّ

فقات التجارّية التي ت�ساهم في الحرب والجوع. يتعّلق بالم�ساربة وال�سّ

الهجرة
در�ص يورغ ِغرِتل و اأن-كري�ستين فاغِنر حراك ال�سباب في العالم العربّي، هذا الجانب 
اأّن مجموعة  النتائج التجريبّية  ُي�ساء تقديره. تك�سف  من المجتمع الذي غالبًا ما 
�سغيرة فقط، اأي اأقّل من 10% من ال�سباب، م�سّممة على الهجرة. ف�ساًل على ذلك، 
عادة ما تكون هجرة اليد العاملة في اأو�ساط هوؤلء اإلى الدول العربية الأخرى، بينما 
تبقى الرغبة في العمل خارجًا، المرتبطة بالعالقات التاريخّية وال�ستعماريّة واللغوية 
مع اأوروبا، محدودة. اإّن الفر�ص التي �سمح بها الحراك الفترا�سّي وتعزيز الحدود 
العالية للهجرة، قد �ساهمت جميعها في  البلدان، والتكلفة  الخارجّية للعديد من 
هذه الدينامّية. غير اأّن الأ�سخا�ص الذين يواجهون اأو�ساعًا غير م�ستقّرة، تتناحرهم 
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من جهة اأفكار الهجرة، ومن جهة اأخرى العالقات العاطفّية العميقة التي تربطهم 
بدولهم واأ�سرهم. في النتيجة، ُتعتبر الهجرة في كاّفة الأحوال مجّرد “و�سيلة للفرار”. 
يك�سف الموؤلّفان اأّن الحراك في اأو�ساط ال�سباب يتحّدد عمومًا بثالث اآلّيات: ا�ستعداد 
الفرد لتغيير خّطة حياته مع اإثبات العديد من الرجال العازبين مرونة كبيرة؛ تجارب 
الهجرة ال�سابقة داخل ال�سبكة الأ�سرّية التي تزيد احتمالت الحراك الفردّي؛ نتيجة 
راعات الم�سّلحة التي جعلت من الهجرة الق�سريّة، بما في ذلك الهرب واللجوء  ال�سّ
ال�سباب العرب. في الدول  اإلى العديد من  بالن�سبة  اأخرى، حقيقة يومّية  اإلى دول 
التي ت�ست�سيف الالجئين، غالبًا ما ي�سّكل الحراك الق�سرّي م�سدر �سكوك اإ�سافّية، 

وي�ساهم في تفاقم فقدان الأمان في الحياة اليومّية.

الت�سال والإعالم
ت�ستك�سف كارول ري�سِتر الدور الذي تلعبه و�سائل الإعالم الجديدة في الحياة اليومّية 
لل�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ت�سير �سياغة م�سطلحات جديدة 
كـ“ثورة فاي�سبوك” و“المعار�سة على تويتر” و“تاأثير قناة الجزيرة” اإلى الأهّمية 
ال�سيا�سّية ال�سخمة لو�سائل الإعالم الجديدة. لكّن الموؤلف يقول اإّنه في حين ي�سهد 
– التقنّيات والت�سميمات  العالم  ا�ستخدام الو�سائل الإعالمّية تقاربًا على م�ستوى 
نف�سها متوافرة في كّل اأنحاء العالم – ظهر تحّول داخلّي في ا�ستخدام تلك الو�سائط. 
اإزاء و�سائل الإعالم، وان�سحاب �سباب ال�سرق  الثقة الطويل الأمد  وب�سبب فقدان 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا من ال�سيا�سة اليومّية، ت�ستخدم و�سائل الإعالم الجديدة ب�سورة 
ة فقط، خ�سو�سًا للحفاظ على ال�سبكات الجتماعّية.  الت الخا�سّ متزايدة لالت�سّ
تتيح الهواتف الذكّية، اأكثر من اأّي جهاز اآخر، دخول الإنترنت ب�سهولة، كما ت�سمح 
اإلى جانب تبادل المو�سيقا  اّت�سال مع الأ�سدقاء والأقارب،  لل�سباب بالبقاء على 
وال�سور الرقمّية. في الوقت نف�سه، اإّن و�سائل الإعالم التقليدّية التي غالبًا ما تكون 
خا�سعة ل�سيطرة الدولة ل تزال موجودة وت�ستمّر بلعب دور مهّم بالن�سبة اإلى ال�سباب 
الذين ل يتمّتعون �سوى باإمكانّية محدودة ل�ستخدام الو�سائط الرقمّية، كما الحال في 
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اليمن وبالن�سبة اإلى الالجئين ال�سوريّين في لبنان. ت�ستنتج ري�ستر اأّن التوا�سل الم�ستند 
اإلى و�سائل الإعالم يعمل في اّتجاهين، كاآلّية تحفيز وتكّيف في التعامل مع حالت 

غياب اليقين في الحياة اليومّية.

ال�سيا�سة
يتناول َمتيا�ص األِبرت و�سونيا حجازي اأهّمية ال�سيا�سة بالن�سبة اإلى ال�سباب، بتحديد 
مدى اقترابهم من ال�سيا�سة اأو ابتعادهم عنها بعد مرور �سّت �سنوات على اأحداث 
ال اإلى ثالث نتائج في غاية الأهّمية. اأّوًل، تظهر انتفا�سات  الربيع العربّي. وقد تو�سّ
2011 اإمكانّية ت�سيي�ص ال�سباب في الدول العربّية، الأمر الذي ل ي�سمح في حالت 
ال�سيا�سة  ال�سباب عن  اأغلب  ثانيًا، تنّحى  كثيرة �سوى بم�ساركة �سيا�سّية محدودة. 
بعد التجارب الأخيرة التي �سهدتها المنطقة، موؤّكدين بذلك اأنهم ما عادوا مهتّمين 
بال�سيا�سة. لكّنهم ي�سيرون بذلك في غالبّية الأحيان اإلى ال�سيا�سة الحزبّية، اإذ اإّنهم 
يبدون في الوقت نف�سه اهتمامًا والتزامًا بال�ساحة ال�سيا�سّية اليومّية. ثالثًا، توؤيّد ن�سبة 
كبيرة من ال�سباب، في تناق�ص ظاهرّي، وجوداً اأكبر للدولة. يتعّلق ذلك في المقام 
الأّول بمو�سوع تح�سين ال�سمان الجتماعّي الذي يعتقدون اأّنه من واجب الدولة 
الموؤّلفان  ي�ستنتج  النتيجة،  في  المتزايدة.  اليقين  غياب  حالة  مواجهة  في  تاأمينه 
ال�سيا�سّي في  للنظام  بّناءة  تغييرات  اإمكانات كبيرة لإجراء  ال�سباب يج�ّسدون  اأّن 

الم�ستقبل.

التعبئة
وء على التعبئة ال�سيا�سّية في اأو�ساط ال�سباب،  ت�سّلط نادين �سيكا واإيزابيل ِفِرنِفل�ص ال�سّ
وت�ستنتجان اأّن اأحداث عامي 2010 و2011 تمّثل ذروة تعبئتهم ال�سيا�سّية الموّجهة 
نحو تغيير العالقات بين الدولة والمجتمع. في اأعقاب هذا، يطاِول ال�سوؤال الذي 
التغيير. رغم خيبة  تاأثير ال�سباب في عملّية  ُيطرح الآن، في حالت كثيرة، مدى 
اأمل كثيرين من م�سارات ال�سيا�سة الر�سمّية في ال�سنوات الأخيرة، ل يزال ال�سباب 
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على ا�ستعداد للم�ساركة ال�سيا�سّية. لكّن المجالت التي يمكن لهم التحّرك �سمنها 
اأهداف اجتماعّية واقت�سادّية  اأكثر اهتمامًا بالدفاع عن  قد تغّيرت. فقد باتوا الآن 
اأّن ال�سباب الذين تتراوح اأعمارهم بين  اأكثر من التغيير ال�سيا�سّي. تك�سف النتائج 
22–25 �سنة ي�ساركون �سيا�سيًا ويحت�سدون اأكثر من غيرهم. وت�سمل هذه النتيجة 
الأ�سخا�ص الذين عانوا من العنف في حياتهم، واأولئك الأكثر ت�ساوؤمًا من غيرهم من 
اأبناء جيلهم. كما اأظهر ال�سباب النا�سطون ثقة اأكبر بالمنّظمات غير الحكومّية من 
ال�سباب غير النا�سطين. ف�ساًل على ذلك، يبدو اأّن التعبئة ال�سيا�سّية في اأو�ساط ال�سباب 
الذين يعي�سون في جمهوريّات �سهدت تغييراً في النظام عام 2011 اأكثر منها في 
النا�سطين  اأّن  الموؤّلفان  يوؤّكد  الملكّية.  الذين يعي�سون في الأنظمة  اأولئك  اأو�ساط 
�سيا�سّيًا هم عمومًا اأقّل اهتمامًا بالحّرية ال�سيا�سّية والحقوق المدنّية – بما في ذلك 

حقوق الأقّليات – منها بتاأمين الحتياجات الأ�سا�سّية والق�ساء على العنف.

الم�ساركة المدنيّة
الأو�سط  ال�سرق  لل�سباب في منطقة  المدنّية  الم�ساركة  �ستولي�ص  فريدريكا  تحّلل 
اأّنهم عمومًا يبدون ا�ستعداداً  النتائج التجريبّية، توؤّكد  اإلى  اأفريقيا. ا�ستناداً  و�سمال 
محّددة.  وق�سايا  اجتماعّية  اأهداف  وخدمة  الآخرين  م�سلحة  اأجل  من  للعمل 
ما ينخرطون في منّظمات المجتمع المدنّي الر�سمّية، كالجماعات  لكّنهم نادراً 
المدر�سّية، اأو الطاّلبية، ومجموعات ال�سباب، والجمعّيات والموؤ�ّس�سات الدينّية، 
ي�سبحون  فقط  الم�ساركين  ثلث  واإّن  العّمالية.  والّنقابات  ال�سيا�سّية،  والأحزاب 
اأّن ال�سباب الأكثر ثراء نا�سطون  اأع�ساء في منّظمات المجتمع المدنّي، في حين 
اأكثر من الفقراء، ونادراً ما ينتمون اإلى منّظمات المجتمع المدنّي. اأّما ال�سباب الذين 
ينتمون اإلى الطبقات الدنيا والو�سطى، فملتزمون بقّوة اأكبر في العمل في اإطار تلك 
اليقين  اإذ واجهوا حالت من غياب  اأكبر،  ُيبدي هوؤلء ت�ساوؤمًا  المنّظمات. كما 
اأكثر من اأقرانهم. وفق الموؤلفة، تختلف دوافع ال�سباب اليوم عن الأجيال ال�سابقة. 
اإلى هوؤلء، غالبًا ما كانت الم�ساركة المدنّية تندرج في �سياق حركات  فبالن�سبة 
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التحّرر الُمعادية لال�ستعمار، اأو فيما يتعّلق بالن�سال من اأجل قيام دولة م�ستقّلة. مع 
التغيير في قيم واأهداف ال�سباب، واإحكام الدول ال�ستبداديّة في المنطقة �سيطرتها 
بقّوة وا�ستبعادها موؤ�ّس�سات المجتمع المدنّي، من الوا�سح اأّن الأخيرة فقدت اليوم 

جاذبّيتها.

)Shell Youth Study( مقارنة مع درا�سة “�سيل” الألمانيّة لل�سباب
“�سيل”  األِبرت ويورغ ِغرِتل نتائج الدرا�سة الحالّية مع نتائج درا�سة  َمتيا�ص  قارن 
ُتتابع منذ مدة طويلة. والغر�ص من  التي   )Shell Youth Study( الألمانية لل�سباب
التجريبّية للدرا�سة في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  النتائج  المقارنة هو تحديد 
اأفريقيا �سمن �سياق مجتمعّي اأو�سع، وو�سع و�سائل فكريّة ت�سمح بتقدير م�ستوى 
التف�سير التحليلّي. هذا ممكن لأّن بع�ص المفاهيم الرئي�سّية وحقول المحتويات في 
كلتا الدرا�ستين لي�ست متداخلة فح�سب، بل مرتبطة اأي�سًا بو�سوح، بع�سها ببع�ص. 
ة في كّل بلد مهّمة للغاية، فاإّنها  يوؤّكد الموؤّلفان اأّنه في حين اأّن الختالفات الخا�سّ
من بع�ص النواحي اأكبر بكثير داخل منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا منها بين 
القوا�سم الم�ستركة بين �سباب  العربّية، كّل على حدة، واألمانيا. من حيث  الدول 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وال�سباب الألمانّي )الذين تتراوح اأعمارهم 
بين 16–25 �سنة(، ت�سّكل م�ساألة الأمن اأولويّة في مجالت الحياة اليومّية كافة. 
اإمكانّية دخول �سوق العمل والأمن ال�سخ�سّي عمومًا. ومع  ينطبق هذا مثاًل على 
ذلك، يّت�سح اأّن ال�سباب العرب غالبًا ما يعانون عوائق بنيويّة، وغالبًا ما ي�سبحون 
معّر�سين اأكثر للتبعّية، وعلى �سبيل المثال اإمكانّية النجاح في عولمة اأ�سواق العمل.

***

في الختام، تجدر الإ�سارة اإلى اأّن هذه الدرا�سة هي في غالبّيتها تجريبّية بطبيعتها. 
وهي، اأوًل وقبل كّل �سيء، تمّكن ال�سباب في العالم العربي من “التكّلم” واإي�سال 
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اأ�سواتهم اإلى الراأي العام. لذا، تعتمد ب�سورة محدودة على المبادئ النظرّية. لكّن 
النتائج التجريبّية لم تولَّد و�سط بيئة خالية من النظرّيات، وتمثيلها ل يتجّلى في ف�ساء 
�سيا�سّي غير متحّيز اأو محايد. كما ُيفتر�ص اإجراء نقا�سات لحقة لتفّح�ص التناق�ص 
في ال�سياغة النظريّة، وم�سكلة التوّجه، والو�سف على اأ�سا�ص كّل حالة على حدة. 
ويجب اأّل نن�سى اأّنها اأّول درا�سة من نوعها في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. 
لذا هي �ست�سفي قيمة اأكبر كاأداة عمل في حال تّم تكرارها في ال�سنوات الاّلحقة، 

.)Shell Youth Study( كما الحال بالن�سبة اإلى درا�سة “�سيل” لل�سباب
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يورغ ِغرِتل

يعر�ص هذا الف�سل الُبعد المفاهيمّي لحالة غياب اليقين، ويو�سح بناًء على النتائج 
لل�سباب في منطقة  اليومّية  الحياة  اليقين في  تاأثير مظاهر غياب  التجريبّية كيفّية 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وكيفّية تعامل هوؤلء معها. الهدف الأ�سا�سّي هو 
ال�سرق  منطقة  الأمن �سمن  فقدان  تزاُيد  �سياق  في  التاأّثر  قابلّيتهم  �ص مدى  تفحُّ
اأعتقد  اأنا  المجموعات والبلدان.  يتعلق بخ�سائ�ص  فيما  اأفريقيا،  الأو�سط و�سمال 
اأّن اإر�ساء الأمن ب�سوره المختلفة هو و�سيلة لالحتياط من حالة غياب اليقين. لكّن 
الإ�ستراتيجّيات الم�ستخدمة لإر�سائه لي�ست محدودة فقط، بل تختلف اأي�سًا على 
�سعيد ال�سياق وفقًا لنطاق التعّر�ص للخطر والموارد المتوّفرة. ف�ساًل على ذلك، 
فعالّية  فاأكثر  اأكثر  تتداعى  الجتماعية،  للظروف  المت�سارع  التحّول  �سوء  وفي 
وفقدان  اليقين  غياب  حالة  وت�ستمّر  �سابقًا.  ناجحة  كانت  التي  الإ�ستراتيجّيات 
الأو�سط  ال�سرق  ال�سباب في منطقة  بالنت�سار، وتوؤّثر في نحو خا�ّص في  الأمن 

و�سمال اأفريقيا. 
عمومًا، ت�سّكل حالة غياب اليقين جزءاً من الحياة اليومّية، اإذ ترتبط بما يحمله 
اإذ  اإن لم نكن نجهل كّل �سيء،  ال�سدد،  الكثير في هذا  الم�ستقبل. نحن نجهل 
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اإّن الأحداث الم�ستقبلّية خارجة عن  التنّبوؤ بما قد يحدث. فمن ناحية،  ل يمكن 
التاأثير في  الممكن  لو كان من  اأخرى، حّتى  ناحية  الب�سرّي. ومن  التاأثير  نطاق 
يوّلد  ال�سكوك دائمًا.  الفردّية والمجتمعّية �ستخلق  تلك الأحداث، فالإجراءات 
العالقة النعكا�سّية  اأّن  با�ستمرار عواقب غير مق�سودة، في حين  الإن�سانّي  العمل 
والترابط الدائم بين العمل والو�سع الراهن للمجال المعرفّي ل يزالن محدودين. 
النظر عن  بغ�ّص  الأمور.  �ستتطّور  اأّي حّد  اإلى  نعرف  اأن  يمكننا  النتيجة، ل  في 
اليقين،  با�ستمرار الحتياط من حالة غياب  ذلك، يحاول الأفراد والمجتمعات 
الم�ستقبل، عبر تطوير تكتيكات  اليومّية نحو  الحياة  وتوجيه جوانب معّينة من 

واإ�ستراتيجّيات في �سياق التخطيط للم�ستقبل.
لي�ست �سفة  المكان والزمان. فهي  بالت�ساوي عبر  اليقين  تتوّزع حالة غياب 
ثابتة غير قابلة للتغيير وغير مرتبطة بالم�ستقبل، لكّنها تختلف وفق كيفّية اإدراكها 
اإّن الحالت المختلفة التي تدخل �سمن مروحة حالة  واختبارها والتعامل معها. 
لها  ب�ساأن معلومات  الثوابت  اأب�سط  اإلى  اليقين ت�سمل مواقف مفتقرة حّتى  غياب 
المثال �سياق الحرب، عندما يكون  �سبيل  لناأخذ على  القريب.  بالم�ستقبل  عالقة 
من غير الوا�سح على الإطالق، في حالت محّددة، هل ال�سخ�ص �سيبقى على قيد 
اأو الدقائق القليلة المقبلة. كذلك ت�سّكل حالة غياب اليقين  الحياة خالل الثواني 
جزءاً من التطّورات على المدى الطويل. على �سبيل المثال، يمكن اأن يكون م�ستقبل 
المرء مقّيداً نتيجة ترتيبات بنيوّية م�سبقة )كاإمكانّية الح�سول على التعليم اأو حقوق 
الملكّية( التي تديم اأو تعّزز حالت فقدان الأمان )كاإعاقة الحراك الجتماعّي(. 
يمكن لهذا اأن يحدث على مّر الأجيال. لكّن العواقب الفرديّة تبقى غير وا�سحة.
هناك حالة لغياب يقين واحدة يتعّر�ص لها ال�سباب على نحو خا�ّص: مطلوب 
منهم التحّرر من العالقات الأ�سريّة الِحمائّية ليبا�سروا في التحّكم بتحّديات زمن 
العولمة. تمّثل المراهقة مرحلة الحياة التي ت�سهد تداعيًا تدريجّيًا للعالقات مع الأهل 
ال�سخ�سّية  تت�سّكل  اأدوار جديدة، في حين  المبا�سر. ُتختبر  والإطار الجتماعّي 
والهويّة. يرتبط هذا على نحو متكّرر بم�ساعر فقدان الأمان وال�سكوك ال�سخ�سّية 
التي تتالقى مع القيود الجتماعّية العاّمة، واأخيراً تفاقمت الأخيرة في منطقة ال�سرق 
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الأو�سط و�سمال اأفريقيا ب�سبب غياب ال�ستقرار ال�سيا�سّي، والم�سكالت القت�ساديّة 
اأ�سئلة في بداية هذا الف�سل: كيف ُتحتوى  والتطّورات العنيفة. لذا طرحت ثالثة 
توؤّثر في  التي  التحّولت الجتماعّية  ما هي  الأمن؟  اليقين ويتحقق  حالة غياب 
الطريقة التي ُينّظم فيها الأمن؟ ماذا يحدث لو اأّن الإ�ستراتيجّيات ال�سابقة للتعامل 

مع حالت فقدان الأمان فقدت فعالّيتها؟

الحتياط من حالة غياب اليقين: اإنتاج الأمن

للتاأّكد من كيفّية احتواء حالة غياب اليقين، يجري التمييز بين ثالثة حقول للعمل 
وتج�سيد  تطوير  يتّم  هنا،  والحكومّي.  والأ�سرّي  الفردّي  الم�ستوى  الإن�سانّي: 
تكتيكات واإ�ستراتيجّيات، بغية توليد اأ�سكال مختلفة من الأمن في نطاق حالت 
غياب اليقين. على ال�سعيد التحليلّي، يمكن في اأحيان كثيرة تحديد حقول العمل 
هذه وف�سلها بع�سها عن بع�ص، في حين اأّنها تتقاطع في الحياة اليومّية، وتتداخل، 
المب�ّسطة  ال�سببّية  اأفراد ومجموعات معّينة. ل  اإلى  بالن�سبة  وتّتخذ معانَي مختلفة 
في  تناولها  تّم  التي  الممار�سات  مروحة  ول  هنا،  الم�سّورة  المتبادلة  للعالقات 
الف�سل الثاني، تقّدم �سورة �ساملة لكّل المهّمات التي يمكن ال�سطالع بها لحتواء 
حالت غياب اليقين. لكّنها ت�سّكل بدًل من ذلك اأمثلة ت�سمح باإلقاء ال�سوء على 
عدد من نقاط النطالق النظرّية التي تقّدم روؤى حول اإمكانّية اإنتاج الأمن. تعتمد 
هذه الأفكار على مالحظات غيدنز (Giddens 1992) بالن�سبة اإلى مو�سوع هيكلة 

.(Bourdieu 1983) المجتمع، وعلى مفهوم راأ�ص المال وفق تحديد بورديو له

الفرد
على م�ستوى الفرد، تتداخل الح�سا�سّيات التي تحّفزها البيولوجيا مع الم�سارات 
الت�سّرف  اأو يجري  الوعي،  العاطفّية والجدلّية، وتترّكز في طبقات مختلفة من 
الهيكلّية  الهوّيات. فالأ�سكال  ال�سجال حول مو�سوع  ين�ساأ  بموجبها. من هنا، 
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للتن�سئة الجتماعّية تندمج في هذه العملّية مع الإنتاج الذاتّي للخبرات. اإّن الأمان 
الطبيعة والعالم  باأّن  الثقة  ال�سدد، فهو يمنح  اأهّمية حا�سمة في هذا  الوجودّي ذو 
الجتماعي هما كما يظهران عليه، بما في ذلك الأ�س�ص الوجوديّة للذات وللهوّية 
الجتماعّية. يهدف البحث الم�ستمّر عن الأمان الوجودّي اإلى تثبيت القدرة على 

الت�سّرف مع مرور الزمن. اإنها محاولة لمواجهة حالة غياب اليقين.
يترابط مخزون ردود فعل الأفراد على حالة غياب اليقين مع م�ستويات مختلفة 
من التحّرك، ويتّم العتماد عليها باأ�ساليب كثيرة. في النتيجة، يتوافق خلق الخبرات 
 .(Scott 1991) بها  الخا�سة  المجتمعّية  ال�سياقات  الب�سري مع كّل من  والتحّرك 
ونظراً اإلى حدود العمل النعكا�سّي الواعي، ينتج الكثير من الأمان الوجودّي عبر 
للتحّرك،  ال�سمنّية  المعايير  اإّن  اليومّية.  الحياة  تتخّللها  التي  الروتينّية  الإجراءات 
التي تنتظم وتتحّدد م�سبقًا بموجب الروتين، غالبًا ما تتجّلى على م�ستوى الوعي 
 .(Reckwitz 1999: 319) الجدلّي في حالت معّينة فقط خ�سو�سًا خالل الأزمات
تتجّلى مثل هذه الحالة على �سبيل المثال عندما تخرج الأمور عن �سيطرة الممّثلين، 
با�ستقاللّية، وعندما يخترق �سعور غياب ال�ستقرار  التحّرك  وُتعيق قدرتهم على 
هيكلّية الذات، مثاًل عندما يجري التهديد بالعنف اأو ا�ستخدامه، ما يوّلد تجارب 

�سادمة.
يلتقط غيدنز (Giddens 1992: 112) هذه “المواقف الح�ّسا�سة” كاأحداث تتمّيز 
بقطيعة راديكالّية وغير متوّقعة توؤثر في الكثير من النا�ص في وقت واحد، وتهّدد اأو 
تدّمر الثوابت التي يخلقها الروتين. نتيجة ذلك، ي�سبح هناك عجز عاّم عن التنّبوؤ 
بما �سيحدث. في مثل هذه الحالت، عندما ي�سعب على الفرد تف�سير الأحداث 
والتطّورات، اأو ال�سيطرة عليها، اأو عندما يكون الأمان الوجودّي مهّدداً ب�سورة 
اأّي من  اإلى  الم�سوؤولّية  ال�سوؤال لتحديد متى يجب تفوي�ص  عاّمة، ُيطرح حينذاك 
على   (Calkins 2016) كالكينز  تعتمد  العقائدية.  القوى  اأو  �سة  المتخ�سّ الأنظمة 
حالت من الفقر ال�سديد والتهمي�ص في ال�سودان لر�سد عملّية تفوي�ص الم�سوؤولية 
القيم  تتناول  التي  المجّلد،  الدينّي والتوّكل على اهلل. في ف�سول هذا  العالم  اإلى 
والدين والجوع )الف�سول 3 و4 و9 على التوالي(، يتّم التدقيق في الروابط المتبادلة 
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بين المعرفة والإيمان بتف�سيل اأكبر، ا�ستناداً اإلى ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط 
وء على هذه الدينامّيات. و�سمال اأفريقيا، لإلقاء ال�سّ

الأ�سرة
اإّن العالقات القائمة على الت�سامن بين الأفراد هي ب�سفة عاّمة الأكثر تطّوراً �سمن 
الناحية  “اأ�سٌر” )وحدات تكاُثرّية( من  اأحيان كثيرة  القرابة، وهي في  هيكلّيات 
المفاهيمّية. في هذا المجال، توازن الحتياجات، كاأنواع فقدان الأمان الماّدي، 
عف. فيوؤّمن اأولئك  ب�سورة روتينية، وي�سارك اأع�ساوؤها في اإعادة توزيع مكامن ال�سّ
القادرون على العمل حاجيات اأفراد الأ�سرة غير القادرين على ذلك، وفي حالت 
التي  الأمور  من  المر�سى.  اأقاربهم  برعاية  المتعافون  الأ�سرة  اأفراد  يهتّم  كثيرة، 
الإ�ستراتيجّيات  التي ت�سعى هذه  اليقين،  الوا�سع لحالت غياب  يحتويها الحقل 
 Evers ؛Elwert et al. 1983( ”اإلى احتوائها، اإنتاج الأمن الماّدي، و“اقت�ساد البقاء
.)Scoones 2015 ؛Chambers and Conway 1987( ”اأو “اأمن المعي�سة ،)et al. 1983

ت�سّدد هذه المقاربات على اإمكانّية الح�سول على الموارد، اإذ ت�سّكل ال�سرط 
الأ�سا�سّي للقدرة على التحّرك. في النتيجة، ترتبط الحتياجات الأ�سا�سّية والأمن 
المعي�سّي ب�سورة مبا�سرة بالقدرة على ال�سيطرة على الموارد. يك�سف مفهوم غيدنز 
للهيكلّية، كمجموعة من القواعد والموارد المنتظمة على نحو متكّرر، عن العالقة 
القائمة بين الإجراءات )الفرديّة( والهيكلّيات )الجتماعّية(. ي�ساهم هذا المنظور 
في فهم الم�سارات التي ت�سمح، بتوليد ظروف واإمكانات التحّرك من قبل الفرد 
�سمن �سياق اجتماعّي معّين، باإنتاج الأمن الماّدي والجتماعّي. ا�ستناداً اإلى اأعمال 
بورديو (Bourdieu 1982, 1983) يت�سّمن التحليل التجريبّي المعتمد هنا اأربعة اأنماط 
من الموارد (Gertel 2007, 2010): الموارد المندمجة المرتبطة بالج�سم )على �سبيل 
المثال التعليم واأو�ساع التغذية(، الموارد الموؤ�ّس�ساتّية المرتبطة باأفراد معّينين )على 
�سة المرتبطة بحقوق الملكّية  �سبيل المثال ال�سبكات الجتماعّية(، الموارد المخ�سّ
)على �سبيل المثال ملكّية الأرا�سي والآلت والثروة الحيوانّية(، والموارد النقدّية 
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كتلك التي ت�ستند على حقوق الملكّية اإنما التي ي�سهل تبادلها )كالأموال(.
الم�سارات الجتماعّية  لتحديد  اأ�سا�سًا مفاهيمّيًا  للموارد  المقاربة  توؤّمن هذه 
التي  الآلّيات  لفهم  و�سيلة  توّفر  كما  تجريبّي.  نحو  على  المعّقدة،  والقت�سادّية 
تحّدد عملّية معالجة الموارد، من الناحيتين الكّمية والنوعّية، على م�ستوى الأ�سرة 
مثاًل، بما في ذلك تراكم الموارد واإمكانية تحويلها وا�ستخدام طرف ثالث لها. 
ف�ساًل على ذلك، يمكن ربط عواقب التحّركات – بمعنى ردود الفعل المعتادة اأو 
الموؤ�ّس�ساتّية التي تحّدد �سروط الأمن المعي�سّي – باأج�سام الأ�سخا�ص المت�سّررين. 
من المفتر�ص اأن توؤّثر التطّورات المجتمعّية في اأج�سام الأفراد، واأن تحّدد الموارد 
المندمجة. في هذا ال�سدد، بالن�سبة اإلى حقل التحّرك الأّول – الفرد –، ينبغي اعتبار 

الج�سم الكيان المطلق للف�ساء الالاجتماعّي.

ال�سيا�سّي الكيان 
المجموعات  اإلى  به  ُي�سار  ال�سيا�سّي.  بالكيان  الثالث  التحّرك  حقل  يتعّلق 
اللغة  بناء  اآلّية  اأنماطًا اجتماعّية �ساملة. تمتّد الأخيرة من  والمجتمعات، ويطاول 
الجتماعّيـة  الممار�سات  اإلى  ن�سو�ص(  فئات،  )طوبولوجيا،  الجدلّية  وقّوتها 
ي�ستلزم  الر�سمّية.  الموؤ�ّس�سات الجتماعّيـة والمنّظمات  المتوالدة وتج�سيدها في 
هذا الحقل، اأّوًل واأ�سا�سًا، اإ�سراك الدولة التي تتحّمل م�سوؤولّية توليد �سور من الأمن 
الموؤ�ّس�ساتّي، على �سبيل المثال: فر�ص احتكارها ا�ستخدام القّوة داخل اأرا�سيها، 
القانونّية، وتاأمين دورها في  الثوابت  للمواطنين، و�سمان  الماّدي  وتاأمين الأمن 

مجال الرعاية الجتماعّية، وتاأمين الحتياجات الأ�سا�سّية للمواطنين.
 (Offe الرعاية  بدولة  للمواطنين  الجتماعّية  للحماية  الأ�سمل  التاأمين  يرتبط 
(1984، اأي الدولة التي ت�سوغ وتنّفذ ال�سيا�سة الجتماعّية التي تّم تطويرها خالل 

القومّية  الدول  ت�سكيل  مع  ع�سر،  التا�سع  القرن  في  اأوروبا  في  ال�سناعّية  الحقبة 
والآلّيات الديموقراطّية ل�سنع القرار. في ذلك الوقت، اأ�سبح العّمال الماأجورون 
معّر�سين اأكثر فاأكثر لمخاطر و�سروط جديدة، بما في ذلك الحوادث التي تقع في 
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مكان العمل، والإعاقة الناتجة عن العمل والبطالة. اأّما ال�سروط الأخرى، كالمر�ص 
وال�سيخوخة، فلم تكن جديدة، لكّن اأنظمة الم�ساعدة التقليديّة، كالأ�سرة الوا�سعة، 
كانت في حالة تراجع. وكان اإن�ساء النقابات العّمالية ال�سرط الأهّم لتطوير �سور 
جديدة من الّرعاية التي تنّظمها الدولة. في البداية، كانت خطط التاأمين الجتماعّي 
– المعا�سات والتاأمين ال�سّحي والتاأمين �سّد الحوادث – تغّطي على وجه الح�سر 
اأنظمة  اإ�سافّية في  بداأ تدريجّيًا دمج مجموعات  نين. وقد  الموؤمَّ الم�سانع  عّمال 
ال�سمان الجتماعّي، فلم تتر�ّسخ دولة الرعاية المتطّورة ب�سورة كاملة في اأوروبا 
الثمانينّيات، بداأت  الما�سي. لكن مع حلول  القرن  �ستينيات  اأواخر  الغربية حتى 
اأرباح ال�ستثمارات تخ�سع لتخفي�سات في اأعقاب اأزمة الديون الدولّية وت�ساعد 
النيوليبرالّية. في غ�سون ذلك، تزامنت عملّيتان في دول ما بعد ال�ستعمار  نفوذ 
اإن�ساء دول م�ستّقلة واجهت  اأفريقيا: الأولى  ال�سرق الأو�سط و�سمال  في منطقة 
ومحاربة  ال�ستعمارّية  التبعّية  من  التحّرر  عن  نتجت  التي  الالحقة  التحّديات 
الهيكلّيات الجتماعّية الإقطاعية، والثانية دمج التدّخالت الخارجّية التي �ُسّرعت 
في البداية بو�سفها “م�ساعدة اإنمائّية”، في التخطيط الوطنّي للمجتمعات المحّلية 

وتاأمين الرعاية.
لتف�سير الإخفاق في محاولة تحديد اأطر الم�ستقبل عبر م�ساريع، اأو تدّخالت، 
باإن�ساء  تتعّلق  اأفكاراً   (Scott 1998) �سكوت  يطّبق  النطاق،  وا�سعة  مخّططات  اأو 
دولة )رعاية( اأوروبّية على مجتمعات ما بعد ال�ستعمار في الجنوب العالمّي. هذا 
اأمر مهّم جداً لفهم غياب ال�سمان الجتماعّي على نحو كاٍف. ي�سير �سكوت اإلى 
كيفّية م�ساهمة اأربع اآلّيات في الف�سل “في تح�سين الو�سع الب�سرّي”. اأّوًل يالحظ 
للطبيعة  الإدارّي  للتنظيم  الأهّمية  بالغ  اأمر  المعّقدة  الحقائق  وتوحيد  تب�سيط  اأّن 
والمجتمع. في هذا ال�سياق، ُتحّول عنا�سر معّينة تو�سف بغير مفهومة وبغير عقالنّية 
– كالهيكلّيات التقليديّة – اإلى اأنماط مفهومة ومقبولة اإداريًّا. بهذا الم�سروع، ُيعاد 
اأهّمية  لها  التي  القيا�سّي  التوحيد  اأدوات  مثاًل:  ت�سمل  الواقع،  اأجزاء من  ت�سميم 
اأ�سا�سّية بو�سفها موا�سفات ثابتة لإجراءات التمّلك، و�سجاّلت الأرا�سي، وخرائط 
المجّمعات  اإلى خطط ومخّططات  اإ�سافة  ال�سّكانية،  المتيازات والإح�ساءات 
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الأدوات  مجموعة  اندماج  على  ال�سوء  �سكوت  ي�سّلط  ثانيًا  الحديثة.  ال�سكنّية 
الإداريّة التر�سيديّة مع اأيديولوجيا يطلق عليها ا�سم “الحداثة العالية”، ت�سمل اإيمانًا ل 
يتزعزع بالعلوم والتكنولوجيا والتطّور، الأمر الذي يولّد اأ�سكاًل معّينة من التخطيط 
والتنظيم الجتماعي. ثالثًا يّدعي �سكوت اأّن اإمكانات التدّخل ت�سبح “قاتلة” في 
قّوة  – مع  بالحداثة  – التوحيد والإيمان  الأولى والثانية  الآلّيتان  حال توّحدت 
الدولة اأو المنّظمات الدولّية. فهذه الجهات الفاعلة قادرة على تنفيذ خطط بعيدة 
المدى، ويمكن اأن تج�ّسدها ماّديًا على نطاق وا�سع. رابعًا، يتحّدث �سكوت عن 
�سابقًا،  المذكورة  الخطط  مقاومة  القدرة على  اإلى  يفتقر  مجتمع مدنّي �سعيف 
النا�ص  يت�سف  ال�سعف القت�سادّي مثاًل. وفقًا لحجج �سكوت  اأو  ب�سبب الحرب 
في حالت ما بعد ال�ستعمار بقدرة محدودة على الرّد على التعقيدات التي تهّدد 
اأمنهم المعي�سّي. اإّنما ل ينبغي النظر اإلى المجموعات المت�سّررة على اأنها مجّرد 
�سحايا التخطيط الحديث، بل يجب اعتبارها قادرة على تقوي�ص الخطط الر�سمّية 
وتطوير اإ�ستراتيجّيات بديلة. في الوقت نف�سه، من الوا�سح اأّنه يجري التباحث اأكثر 
فاأكثر في م�ساألة الأمن الموؤ�ّس�ساتّي والجتماعّي �سمن حّيزات غير وطنية وخارجة 

عن متناول ال�سلطة الوطنّية.
باخت�سار: تنت�سر حالت غياب اليقين في كّل مكان، وي�سعى النا�ص با�ستمرار 
اإلى الحتياط منها باإن�ساء اأنماط مختلفة من الأمن. غالبًا ما يحدث هذا في وقت 
وغياب  الج�سدّية،  ال�سالمة  ت�سّكل  حيث  مختلفة،  ك  تحرُّ مجالت  في  واحد 
الم�ستوى  على  حا�سمًا  دوراً  الوجودّي  الأمن  يلعب  اأ�سا�سّية.  متطّلبات  العنف، 
الفردّي، وي�سّكل تطوير روتينات يومّية اإ�ستراتيجّية �سروريّة في هذا ال�سياق. �سمن 
يمكنهم  ما  ب�ساأن  قرارات  الأفراد  يتخذ  والإيمان،  العلم  بين  الممتّدة  المروحة 
�سة اأو  التعامل معه باأنف�سهم، ومتى عليهم تفوي�ص الم�سوؤولّية اإلى الأنظمة المتخ�سّ
الموؤ�ّس�سات الدينّية. اأّما اإ�ستراتيجّيات اإنتاج الأمن المادّي، فتجتمع على الم�ستوى 
بين  التفاعل  العي�ص. ي�سّب  تاأمين �سبل  اإلى  المقام الأّول  اإذ تهدف في  الأ�سرّي، 
الأنظمة والموارد في �سميم التحليل التجريبّي، فهذا ما يحّدد خيارات العمل التي 
يمكن اأن تنتج اأنواعًا مختلفة من الأمن. يولّد النظام ال�سيا�سّي، قبل كّل �سيء، الأمن 
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الب�سرّي الموؤ�ّس�ساتّي �سمن �سور متنّوعة. في زمن العولمة الذي يتمّيز با�سطرابات 
تبقى  اأن  المعتمدة  الممكن لالإ�ستراتيجّيات  ال�سوؤال حول هل من  عميقة، ُيطرح 

فّعالة.

محّركان لحالة غياب اليقين: الفقر وقلة الم�ساواة 
الجتماعّية،  التحّولت  ب�سبب  با�ستمرار  اليقين  غياب  حالت  ت�سكيل  ُيعاد 
في  ال�سخ�سّية.  والخ�سائر  القت�سادّية،  والقتطاعات  ال�سيا�سّية،  كال�سطرابات 
ة في  التطّورات ب�سورة خا�سّ توؤّثر هذه  اأفريقيا،  ال�سرق الأو�سط و�سمال  منطقة 
ال�سباب. هنا، �سُتناَق�ص ثالث دينامّيات توؤّدي اإلى ظهور اأو�ساع اجتماعّية جديدة 
تقّيد وتحّد الإ�ستراتيجّيات التي تّم اعتمادها للتكّيف مع فقدان الأمن والحتياط 
من حالت غياب اليقين، وذلك في حقول التحّرك الثالثة: فقدان الأمان في �سروط 
الم�ساواة  غياب  وتفاقم  الموؤ�ّس�ساتّي،  الأمن  وحّل  المعي�سّية،  والظروف  العمل 
اأّدت  التجزئة الجتماعية، وقد  المزيد من  ب�سورة عاّمة. تحّث هذه الأمور على 
اإلى تغييرات في الظروف المعي�سّية �سمن الحدود الوا�سعة لمنطقة البحر الأبي�ص 

المتو�ّسط  .
1. يت�سّمن مجال العمالة الأوروبّية نقطة انطالق مهّمة لفهم الدينامّية الأولى، 
اإلى الو�سع القت�سادّي  وهو الحقل الجدلّي لل�سجال ب�ساأن ه�سا�سة العمل. نظراً 
الحاّدة  اأفريقيا، والتغّيرات  ال�سرق الأو�سط و�سمال  الذي ي�سعب حّله في منطقة 
في العالقات في مجال العمل )انظر الف�سل 7(، تقّدم هذه المقاربة نظرة جديدة 
التحاليل على  مع  بالتعار�ص  المنطقة.  في  الأمن  وفقدان  اليقين  غياب  لحالت 
على  التطّورات  على  هنا  التركيز  يجري  والموارد،  للفقر  الجزئّي  الم�ستوى 
الم�ستويين المتو�ّسط والكبير. يوؤّكد دور (Dörre 2009)، ا�ستناداً اإلى مراقبة كا�ستل 
(Castel 2009) لظاهرة عودة فقدان الأمن الجتماعّي اإلى المجتمعات المحمّية في 

ال�سمال العالمّي، اأّن فقدان الأمن الجتماعّي اأ�سبح تجربة جماهيريّة في اأوروبا، 
حّتى قبل النهيار المالّي الذي بداأ في 2007. وبالن�سبة اإليه، اّت�سح اأّنه نتيجة عاّمة 
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لتاأثير الراأ�سمالّية المالّية. يقول اإّن فتوحات الراأ�سمالّية المالّية – ت�سليع الأ�سكال غير 
الراأ�سمالّية بما في ذلك الم�ساعات – اأنتجت نمطًا جديداً من اله�سا�سة.

يتناول كا�ستل ودور (Castel and Dörre 2009) اله�سا�سة ونقاط ال�سعف من وجهة 
نظر متعّددة الأبعاد، مع الت�سديد، “اإلى جانب ُبعد القوى العاملة )على �سبيل المثال، 
تاأمين الدخل والتوظيف(، على اأهّمية ُبعد الن�ساط المهنّي )على �سبيل المثال، التماثل 
مع المهّمات ونوعّية العالقات الجتماعّية(، اإلى جانب المكانة الجتماعّية والتقدير 
الجتماعّي وقدرة التخطيط الفردية” )�ص. 17(. في هذا ال�سدد، هناك اأربعة جوانب 
ف حالة اله�سا�سة: في المقام الأّول، اإّن و�سع العمالة اأمر بالغ الأهّمية. ففي حال  تو�سّ
تداعت ظروف الموّظفين، متخّطية م�ستوى معّينًا من الدخل والحماية والندماج 
الجتماعّية، فاإّنها “ه�ّسة”. بالإ�سافة اإلى ذلك هناك الجانب ال�سخ�سّي لله�سا�سة. 
فالعي�ص في حالة من اله�سا�سة يوؤّدي اإلى فقدان معنى العي�ص ب�سورة عاّمة، وتداعي 
التقدير الجتماعّي للفرد، واّت�ساع نطاق �سور فقدان الأمن. ف�ساًل على ذلك، ُتعتبر 
اله�سا�سة فئة عالئقّية. يعتمد ذلك على كيفّية تعريف “معيار الحياة الطبيعّية” �سمن 
مجتمع معّين، وهو اأمر متغّير ي�سهد تحّوًل مع مرور الوقت. في النتيجة، اإّن حالة 
اأخيراً، يوؤّدي تاآكل معايير الحياة   .(Standing 2011) اله�سا�سة لي�ست فئة متجان�سة
الجتماعّي،  لالندماج  النظرّية،  الناحية  من  مختلفة  حّيزات  ظهور  اإلى  الطبيعّية 
اإلى Marchart 2013a الذي يتحّدث ب�سورة  التاّم )العودة  واله�سا�سة، والنف�سال 
اأ�سمل عن “مجتمع اله�سا�سة”(. تطّور لوري (Lorey 2012) هذه الحّجة اأكثر، م�سيرة 
اإلى اأّن بع�ص اأنماط الحكم تت�سّكل مع ظهور العمل الماأجور والراأ�سمالّية ال�سناعّية. 
في ظّل نظام المرونة الليبرالّي الجديد واإلغاء القيود وخف�ص اأ�سكال الحماية، تخ�سع 
اله�سا�سة، كنمط للحكم، للتطبيع الذي يجعل من الممكن “ممار�سة الحكم في ظّل 
انعدام الأمن”. في الوقت نف�سه، تتّم “دمقرطة” اله�سا�سة في ظّل النيوليبرالّية، بينما 

ت�سبح جزءاً من التوّجه الم�سيطر” )المرجع نف�سه، 25(.
2. اإّن حّل اأ�سكال الأمن الموؤ�ّس�ساتّي الذي ي�سّكل الدينامّية الثانية ينت�سر في اإطار 
اّت�ساع حالة فقدان الأمان في مجتمعات العولمة. يحّدد بومان (Bauman 2007) في 
ة بالع�سر  عمله الذي يتناول فيه مو�سوع ال�سيولة خم�سة تحّديات مجتمعّية خا�سّ
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الحديث توؤّثر اأي�سًا في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ي�سّدد اأّوًل على اأّن 
الأ�سكال الجتماعّية الراهنة )الهيكلّيات والموؤ�ّس�سات والأنماط( لن تكون قادرة 
على الحفاظ على �سكلها وتعبيرها اأكثر، اإذ اإّنها تتجزاأ وتتفّكك على نحو اأ�سرع من 
الوقت الذي تحتاجه لتتكّون. على وجه الخ�سو�ص، اإّن الأ�سكال التي تبداأ اّتخاذ 
اأطر محّددة ل ُتمنح الوقت الكافي لتتر�ّسخ وُتعتمد. نظراً اإلى ق�سر عمرها المتوّقع، 
ل يمكنها اأن ت�سّكل في النتيجة توّجهًا للعمل الب�سرّي، اأو لالإ�ستراتيجّيات الطويلة 
الأمد. في الواقع، يبدو عمرها المتوّقع دون الوقت المطلوب لتطوير اإ�ستراتيجّية 
متما�سكة وثابتة، كما دون الوقت الالزم لو�سع م�سروع حياة فردّي حّيز التنفيذ.

يرى بومان اأي�سًا اأّن الف�سل بين ال�سلطة وال�سيا�سة، في هياكل الدولة القومّية، 
اأن تكون متوّفرة في الدولة  التي يفتر�ص  ال�سلطة،  يطرح م�سكلة. فجزء كبير من 
الحديثة لل�سماح لها بالعمل بفّعالية، يّتجه الآن نحو الحّيز العام الخارج عن ال�سيطرة 
ال�سيطرة  غياب  نتيجة  الدول.  خارج  كثيرة  حالت  في  والموجود  ال�سيا�سّية، 
�سة من غياب  ال�سيا�سّية تولّد هيكلّيات ال�سلطة الجديدة حالت عميقة وغير مروَّ
الم�سكالت  تنف�سل على نحو متزايد عن  ال�سيا�سّية  الموؤ�ّس�سات  اأّن  اليقين. كما 
�ص لهم الدولة اهتمامًا وماًل اأقّل. تتحّول تلك  اليومّية للمواطنين الذين باتت تخ�سّ
المهّمات، التي تخّلت عنها الدولة عبر مبادئ التبعّية اأو ال�ستعانة بم�سادر خارجّية 
للعقود، اإلى األعيب بين اأيدي قوى ال�سوق التي ل يمكن التكّهن بمواقفها. ويتّم 

ة والفطنة الفرديّة. التخّلي عنها لم�سلحة مبادرات خا�سّ
هذا الن�سحاب التدريجّي اإنما الم�ستمّر من تاأمين الرعاية المجتمعّية والمدعومة 
من دولة الرعاية، يوؤّدي ف�ساًل على ذلك اإلى تقوي�ص اأ�س�ص الت�سامن الجتماعّي. 
العالقات  اأّن  “المجتمع” معناها على نحو متزايد، في حين  تفقد فكرة حلقات 
الم�ستمّر والطويل  اأمان بف�سل ال�ستثمار  تت�سّكل �سمن �سبكة  اإن  ال�سخ�سّية، ما 
الأمد للوقت والجهد، تزداد ه�سا�سة وتت�سّكل على اأ�سا�ص موؤّقت وغير ثابت. ُينظر 
اأّنه “�سبكة”. وُيعتبر ن�سيجًا من حركات  اإلى المجتمع ومعالجته على  اأكثر فاأكثر 

التوا�سل والنف�سال الع�سوائّية ومجموعة من التركيبات التي تبدو بال نهاية.
التاآكل  الطويل، ف�ساًل عن  المدى  التفكير والتخطيط والعمل على  انهيار  اإّن 
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والختفاء المتزايد للبنى الجتماعّية التي يمكن اأن يندرج فيها الفكر والتخطيط 
التاريخ  اأّن  على  اأ�سا�سًا  يدّل  الأمد،  طويلة  م�ستقبلّية  اأطر  �سمن  الطويل  والعمل 
ال�سيا�سّي والحياة الفردّية يتقاطعان بع�سهما ببع�ص في �سل�سالت م�ساريع وحلقات 
اأق�سر اأمداً. في حين تبدو الأخيرة لمتناهية من حيث المبداأ، فاإّنها ل تتوافق مع 
نمط ال�سياقات التي يمكن تطبيق مفاهيم معّينة فيها، كالتطّور ال�سخ�سّي، وبلوغ 
مرحلة الر�سد، اأو التخطيط الوظيفّي على نحو فّعال. اأخيراً، يرى بومان اأّن النجاح 
ال�سريع  فالتخّل�ص  اإنجازات م�ستقبلّية.  بال�سرورة احتمال تحقيق  يزيد  ال�سابق ل 
والكامل من المعلومات القديمة والعادات التي ت�سيخ ب�سرعة يمكن اأن يكون اأكثر 
اإ�ستراتيجّيات  ال�سابقة وو�سع  الم�ستقبل من تكرار الإجراءات  للنجاح في  اأهّمية 

ت�ستند اإلى درو�ص مكت�سبة.
المتغّيرة  الظروف  تن�ساأ من  التي  المع�سالت  اأّن م�سوؤولّية حّل  ي�ستنتج بومان 
ب�سورة دائمة، تقع في نهاية المطاف على عاتق اأفراد ُيفتر�ص اأّنهم يتمّتعون بـ“حّرية 
الخيار”، وينبغي عليهم في النتيجة تحّمل عواقب اأفعالهم. في المح�سلة، في حين 
تولّد القوى الخارجّية م�سادر تهديد، ي�ستعان بالفرد لتكّبد التكاليف المحتملة. 
بناء على ذلك، لم تعد الآلّية التي تخدم الم�سالح الفردّية على اأف�سل وجه تتوافق 
الفرد  اأ�سلوب  لتغيير  با�ستعداد  تتمّيز  “المرونة” التي  اإّنما بالأحرى  القوانين،  مع 
وتكتيكاته في وقت ق�سير، وهي تتخّلى دون ترّدد عن اللتزامات والولءات، 
الفرد خياراته  تتّبع  اأ�سبحت متاحة ب�سورة موؤّقتة بدًل من  التي  الفر�ص  وتتعّقب 

.(Bauman 2007: 1-4) لة الثابتة المف�سّ
3. تطاول الدينامّية الثالثة لتنامي حالة غياب اليقين انت�سار غياب الم�ساواة على 
الم�ستوى العالمّي. اإذ يبدو اأّن فقدان الأمن المادّي يتزايد في كّل مكان في اأوروبا 
التهمي�ص  م�سائل  �سابقة حول  �سجالت  بتو�سيع  اأي�سًا.  الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة 
غياب  “اأ�سكال  اإلى  الحالّي  الخطاب  ي�سير  النامية،  البلدان  ي�سّمى  فيما  والفقر 
الم�ساواة العالمّية” التي ازدادت على �سعيد العالم باأجمعه. فاليوم يمتلك %72 
من �سّكان العالم 2.4% فقط من الثروة العالمّية، وي�سهد ال�ستقطاب القت�سادّي 
نمّواً متزايداً. وفي حين لم يحَظ الن�سف الأكثر فقراً من �سّكان العالم، بين 2000 
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ة 1% من الزيادة في الثروة العالمّية، اآلت ن�سبة 50% من هذه  و2015، �سوى بح�سّ
 Credit الزيادة اإلى الفئة الأكثر ثراّء التي ت�سّكل 1% من مجموع الب�سرّية )م�سرف
Suisse 2016(. اإّن العتبارات النظرّية التي تتناول �سور غياب الم�ساواة العالمّية، 

غالبًا ما ت�ساوي �سمنًا اأحد طرفي ال�سّلم، اأي الأكثر فقراً، بانعدام الأمن، والطرف 
البيانات على مدد زمنّية طويلة، ت�سبح  بالأمن. بتحليل  ثراء،  اأي الأكثر  الآخر، 
تنمية متناوبة،  التوزيع الجتماعّية وا�سحة، وتك�سف عن فترات  اإعادة  عملّيات 
 Milanovic ؛Piketty 2013( نحو المزيد من الم�ساواة، اأو نحو زيادة غياب الم�ساواة

.)Atkinson 2015 2016؛

ُتطرُح مقارباٌت متناف�سة تتخّطى مرحلة الت�سخي�ص لتف�سير اأ�سباب الفقر وغياب 
الم�ساواة. تعالج اإحدى المقاربات المهّمة جداً للحّجة التالية الدينامّيات المتعّددة 
 Beckert ؛MacKenzie 2014 ؛Harvey 2005( المراكز وغير الوطنّية للراأ�سمالّية المالّية
2016(. اإّن الت�سارع الذي تحّفزه التكنولوجيا للتداول بالمعلومات وتبادلها ل يقت�سر 

على ال�سماح باإجراء معامالت م�ستندة اإلى الح�سابات الخوارزمّية بقيمة مليارات 
الفعلّي”، هناك بع�ص الأن�سطة  “الوقت  اأ�سرع من  اليورو. فكونها  اأو  الدولرات 
التكنولوجّية التي ل يمكن للب�سر التحّكم فيها �سوى ب�سورة غير مبا�سرة اأو جزئّية 

الجدول 2.1 تفعيل حالة غياب اليقين

موؤ�ّسرات تجريبيّة )نموذج(ف�سول الدرا�سة  )15–1(الميادين الأمنيّة

تجارب مع العنفالجوع والعنف 1. غياب العنف 

الم�ساركةالم�ساركة المدنّية 2. ال�سمان الجتماعّي 
الموؤ�ّس�سات النظام ال�سيا�سّي، التعبئة – الدولة 
الثقة العائلة، الجندر – الأ�سرة 

الّدخل، الديونالقت�ساد 3. اأمن المعي�سة 
الحراك، الهجرةالطبقة المتو�سطة، الهجرة – الموارد 
لةالقيم، المقارنة مع درا�سة �سيل – القوانين  الخيارات المف�سّ

القلق ب�ساأن الم�ستقبلحالة غياب اليقين 4. الأمن الوجودّي 
ا�ستخدام و�سائل الإعالمالّت�سالت – المعرفة 
التدّينالّدين – الإيمان 
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فقط. وهي تولّد عواقب غير مق�سودة يتجّلى تاأثيرها في وقت لحق وبقّوة كبيرة، 
الطبقّية،  المالّية  المنتجات  عن  الناتج  الأ�سا�سّية  الغذائّية  المواّد  اأ�سعار  كارتفاع 

.(2015 Gertel) كالم�ستّقات المالية، ما ي�ساهم في خلق حّيز مجاعة جديدة
في �سياق درا�سة حالتي فقدان الأمن وغياب اليقين، تثير هذه الدينامّيات الأ�سئلة 
التالية: ما هي م�سارات التحويل لحالت فقدان الأمان الجديدة التي تظهر في اإطار 
يتّم تحديد موقع منطقة ال�سرق  المنطقة الوا�سعة للبحر الأبي�ص المتو�ّسط؟ كيف 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا في اإطار اأنواع غياب الم�ساواة العالمّية؟ ما هي الخال�سات 
التي يمكن ر�سمها للمنطقة بناء على النقا�سات التي تناولت م�ساألة انهيار دولة الرعاية 

وتفاقم اله�سا�سة؟
اأعقاب  ال�سباب في  الدرا�سة على و�سع  لهذه  الأ�سا�سّية  التحليلّية  النقطة  ترّكز 
ال�سطرابات الجتماعّية القا�سية التي �سملت الأزمة المالّية )2007–2008(، 
الناجمة  الأخيرة  المهاجرين  وحركات   ،)2011–2010( العربّي  والربيع 
ترابط  التطّورات  توؤّكد هذه  الم�سّلحة في �سوريا وليبيا واليمن.  ال�سراعات  عن 
الموؤكدة والخطيرة  العمل والعي�ص غير  العالمية من جديد. فظروف  الدينامّيات 
المقيمين على  بعد ال�ستعمارّية، والأفراد  المجتمعات ما  توؤّثر فقط في  تعد  لم 
مجتمعنا  ذلك  من  بدًل  ي�سمل  تاأثيرها  بات  فقد  العالمّي،  ال�سمال  “اأطراف” 
تت�سّكل  اأنها  اأفريقيا، رغم  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  بما في ذلك منطقة  العالمّي، 
المكانّي والجتماعّي  التزاوج  المترّتبة على  النتائج  اإّن  في ظّل ظروف مختلفة. 
الدرا�سة على وجه  لهذه  التجريبّية  النتائج  الأمن هي ما تك�سفه  لحالت فقدان 
تترّكز  التي  المذكورة  الثالثة  الميادين  تحّدد  2.1(. وهي  )الجدول  الخ�سو�ص 
فيها حالت فقدان الأمن، وتتبلور �سمنها اإ�ستراتيجّيات الحتياط من حالة غياب 
ي�ستند في  م�سيرّيًا  اأمراً  الوجودّي  الأمن  ي�سّكل  اإذ  الفرد،  اليقين: على م�ستوى 
اأ�سا�سّيًا  المعي�سّي عن�سراً  الأمن  ي�سّكل  اإذ  الروتين، والأ�سرة،  حالت كثيرة على 
وغالبًا ما يتحّدد بالموارد المتوّفرة، والنظام ال�سيا�سّي اإذ يوؤّمن المجتمع اأو الدولة 
الأمن الب�سرّي مثاًل عبر نقل المنافع العاّمة. من الوا�سح اأّن التحّرر من العنف هو 

محور كّل الم�ساعي الهادفة اإلى تحقيق الأمن.
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عف التحليل التجريبّي لقلة الأمن ونقاط ال�سّ

ة في مجموعة اأو بلد معّين،  عف الخا�سّ يهدف هذا التحليل اإلى تحديد مكامن ال�سّ
في اأو�ساط ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، نظراً اإلى غياب التوزيع 
المت�ساوي لالأمن. ي�سمل ذلك درا�سة مظاهر فقدان الأمان اأّوًل، ثّم تحديد الفئات 
ال�سعيفة، واأخيراً معالجة الهيكلّية الداخلّية ل�سعفها. بغية اإلقاء ال�سوء على مظاهر 
فقدان الأمان، يجري تمييز ثالثة م�ستويات تحليلّية: حالت فقدان الأمان ومكامن 

عف الُمدَركة والبنيويّة. ال�سّ

حالت قلة الأمان الُمدركة
في المقابل، يبداأ التحليل بالإقرار بالأهّمية ال�سخ�سّية التي ُيوليها ال�سباب لوجود اأو 
غياب الأمن في حياتهم. في النتيجة، ي�سّكل الإدراك ال�سخ�سّي النقطة الأ�سا�سية هنا. 
ُطرح على الأ�سخا�ص الذين �سملهم ال�ستطالع �سوؤالن مرتبطان بتلك النقطة: �سوؤال 
عاّم يتعّلق بتقييمهم ال�سامل للو�سع، واآخر يتعّلق بال�ستعالم عن الجوانب الفرديّة لحالة 
فقدان الأمن )الجدول 2.2(. في اأّي مناطق ي�سعر ال�سباب بفقدان الأمان على نحو 
خا�ّص؟ ي�سيرون اإلى اأّن “احتمال ن�سوب حرب اأو نزاعات م�سّلحة” اأمر ذو اأهّمية 
حا�سمة، يليه “و�سعي القت�سادّي” و“م�ستقبلي المهنّي”. يتبع ذلك ترتيبّيًا، اإّنما بفارق 
كبير: “م�ستقبل عائلتي”؛ “م�ساعري”؛ “تعّر�سي للعنف”. يبدو اأّن اأعلى م�ستوى من 
الأمان يطاول عمومًا “توّفر الغذاء بالن�سبة اإلي”، و“حالتي ال�سّحية”. تتطابق تلك 
النتائج حول حالة فقدان الأمن مع التوّجهات الأخالقّية للم�ساركين في ال�ستطالع 
)انظر الف�سل 3(، حيث يّت�سح اأّن ثالثة مبادئ توجيهّية لها اأهّمية اأ�سا�سّية: الرغبة في 
تاأمين الأمن العاّم، كذلك بالن�سبة اإلى القانون والنظام؛ الرغبة في الح�سول على م�ستوى 
معي�سّي لئق، بما في ذلك الح�سول على وظائف منا�سبة؛ الرغبة في اإر�ساء عالقات 

ت�ستند اإلى الثقة بين الزوجين ومع العائلة.
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�لجدول 2.2 �لتقييم �لذ�تّي لل�شباب: “�آمن” �أو “غير �آمن”

�لالجئون �ليمن�لمغربم�شرفل�شطينتون�س�لأردنلبنان�لبحرين�لمجموع
�ل�شوريّون�أ

Ø6.57.67.47.16.76.76.66.55.24.5

غير �آمن )1( ↑

5.47.06.56.36.16.14.96.33.33.9 – الحرب 
5.66.75.96.46.56.65.45.54.43.3– االقت�صاد 

5.77.26.36.56.46.55.36.53.93.4– الم�صيرة المهنّية
6.77.88.07.57.07.06.77.55.23.8– العائلة 
6.88.27.86.86.26.77.16.85.85.6– العنف 

6.87.37.67.16.86.77.17.16.65.2– الم�صاعر 
7.38.88.88.07.17.37.88.05.84.9– الغذاء 

7.57.78.48.17.47.27.78.16.96.3– ال�صّحة

�آمن )10( ↓

�لأ�شئلة 1، 9، 10.
مالحظة حجم العّينة = 9 اآالف �صخ�ص. تمّثل االأرقام معّدالت ح�صابّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير االأرقام. | اإّن 
القيمة الدنيا لكّل �صّف )تمّثل حالة “فقدان االأمان”( مكتوبة بخّط عري�ص. ø = المتو�ّصط. الخيارات الكاملة 
للإجابة عن ال�صوؤال 10 هي كالتالي: “اأ�صعر باالأمان/ بفقدان االأمان في الميادين التالية”: “و�صعي االقت�صادي؛ 
اإلي؛ م�صتقبل عائلتي؛ احتمال ن�صوب حرب  حالتي ال�صّحية؛ م�صاعري؛ تعّر�صي للعنف؛ توّفر الغذاء بالن�صبة 

ونزاعات م�صّلحة؛ م�صتقبلي المهنّي.” | اأ( اللجئون ال�صوريّون في لبنان.

ال�صباب  اأّن  الوا�صح  من  الُمدرك،  االأمن  لفقدان  الوطنّية  االأنماط  �صعيد  على 
في البحرين وتون�ص واالأردن هم االأكثر اأمانًا. ال يكاد يوجد اأّي اختلف في القيم 
المجتمعة لدى ال�صباب في المغرب وم�صر ولبنان وفل�صطين. وكّلها تقع على الم�صتوى 
المتو�ّصط للت�صنيفات. ي�صعر ال�صباب في اليمن وفي اأو�صاط اللجئين ال�صوريّين في لبنان 
باأعلى م�صتوى من فقدان االأمان. فهم عر�صة لل�صراعات العنيفة التي توؤّثر في مجاالت 
كثيرة من حياتهم اليومّية، وتحّدد اأي�صًا م�صتقبلهم. من الوا�صح اأّن االختلفات بين 
الدول عميقة في بع�ص االأحيان. اإذا ما نظرنا عن كثب، نلحظ اأّن هذا يوؤّثر في م�صائل 
عدة، كالتقييمات التي تتعّلق بـ“م�صتقبل عائلتي”. هنا، ي�صّكل ال�صباب في تون�ص )“اآمن 
ن�صبّيًا”( واللجئون ال�صوريّون في لبنان )“غير اآمن ن�صبّيًا”(، القطبين. هناك اأي�صًا ثغرات 
ملحوظة فيما يتعّلق بـ“م�صتقبل الم�صيرة المهنّية” و“اإمكانّية الح�صول على الغذاء”؛ هنا، 
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ي�سكّل البحرينيّون والالجئون ال�سوريّون قطبي المروحة. كما توجد حالت مختلفة 
من فقدان الأمن بين البلدان، بل اأي�سًا داخل البلدان نف�سها. ففي تون�ص ولبنان، يرى 
الم�ساركون في ال�ستطالع مثاًل اأّن و�سعهم ال�سّحي اآمن ن�سبّيًا، لكّنهم يرون و�سعهم 
القت�سادي واحتمال ن�سوب نزاع م�سّلح من الأ�سباب المرّجحة لخلق المزيد من 
فقدان الأمن. في اليمن واأو�ساط الالجئين ال�سوريّين، يقّيم الم�ساركون في ال�ستطالع 
اأي�سًا و�سعهم ال�سّحي باأّنه اآمن ن�سبّيًا مقارنة بعوامل اأخرى، لكّنه يحتّل م�ستوى اأدنى 
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الر�سم 2.1 تقييم ذاتّي: الم�ستوى الأمنّي لكّل بلد

غير اآمن غير اآمن ن�سبّيًا اآمن ن�سبّيًا اآمن

البحرين تون�ص م�سر لبنان الأردناليمن المغرب فل�سطين الالجئون 
ال�سورّيوناأ(

الأ�سئلة  1، 10.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تّم ت�سكيل الربعّيات، وهي اأربع 
مجموعات ُيفتر�ص اأن تكون مت�ساوية في الحجم مثالّيًا، ا�ستناداً اإلى توزيع النقاط على العّينة التي تّم الح�سول عليها 
من المعّدلت الح�سابّية للجوانب الثمانية )البنود( قيد التحقيق )انظر الجدول 2.2(. في الأ�سا�ص، تمتّد مجموعة 
النقاط من نقطة واحدة = “غير اآمن اأبداً” اإلى 10 نقاط = “اآمن تمامًا”. وقد تّم ر�سم حدود المجموعة على هذا 
ّنف اأولئك الذين �سّجلوا 5.38 نقطة اأو اأقّل في خانة “غير اآمن”؛ والذين �سّجلوا بين 5.39 و6.63 نقطة  النحو: �سُ
في خانة “غير اآمن ن�سبّيًا”؛ والذين �سّجلوا بين 6.64 و7.75 في خانة “اآمن ن�سبّيًا”، والذين ح�سلوا على معّدل 

7.76 نقطة اأو اأكثر في خانة “اآمن” | اأ( الالجئون ال�سورّيون في لبنان.
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بكثير من   معّدل الدول الأخرى التي �سملها ال�ستطالع.
بغية الإحاطة بمدى انت�سار فقدان الأمان في كّل بلد، تّم ح�ساب الربعّيات – اأربع 
مجموعات مت�ساوية في الحجم مثالّيًا – وتوزيعها، كما تّم التدقيق في توزيعها على 
البلدان الفردّية )الر�سم 2.1(. تختلف المجموعات الم�ستهدفة المعنّية في الحجم. 
ففي البحرين وتون�ص اأكثر من ثالثة اأرباع ال�سباب ي�سعرون بالأمان ن�سبّيًا اأو بالأمان 
اإّنما في  اأو�ساط الالجئين ال�سورّيين بذلك.  اأقّلية في اليمن وفي  التاّم، بينما ت�سعر 
البلدان الخم�سة الأخرى نجد اأّن العالقات اأكثر توازنًا. فنحو ن�سف الأ�سخا�ص الذين 
�سملهم ال�ستطالع ي�سعرون بالأمان، بينما ي�سعر الن�سف الآخر بفقدان الأمان. ما 
الذي يمكن ا�ستخال�سه من هذه المعلومات؟ ت�ستنبط الأ�سئلة حول “الأمان المدرك” 
اإجابات تجمع بين تقييم تجارب الما�سي وتقدير العواقب الم�ستقبلّية للتطّورات 
الجارية. وكالهما مرتبط بت�سنيف و�سع الفرد في �سياق مواقف ودينامّيات مجتمعّية 
اأخرى. غالبًا ما ُيعالج هذا التقييم في غ�سون ثواٍن. فعدا كونه ذاتّيًا للغاية، يمتّد اأبعد 

من نطاق التقييم الأمنّي   ال�سّيق الذي ي�ستند ح�سراً اإلى توّفر الموارد.

غياب الأمن الهيكلّي
ينبع م�ستوى اآخر من التحليل الذي يعالج فقدان الأمن من موؤ�ّسرات اأكثر مو�سوعّية، 
كتلك التي يمكن اإعادة بنائها، ويتجاوز نطاق التقييمات ال�سخ�سّية. وقد اأُثبت اأّن موؤ�ّسر 
الطبقات هو الأكثر قابلّية للتطبيق بالن�سبة اإلى هذه المقاربة، وقد تّم ح�سابه ا�ستناداً اإلى 
مجموعة من الموؤ�ّسرات، منها الم�ستوى العلمّي لالأهل وممتلكاتهم العقاريّة، واأخرى 
عن الثروة والو�سع القت�ساد الحالّي للعائلة )الر�سم 2.2، الملحق الثالث(. تغّطي هذه 
المتغّيرات الأربعة خ�سائ�ص عّدة، وتمّثل مجموع موارد الأ�سر. يعك�ص الم�ستوى 
العلمّي للوالد الذي �سمله ال�ستطالع الموارد التعليمّية للعائلة، ويرتبط بو�سع العمالة 
والدخل في عائالت المن�ساأ )انظر الف�سل 7(. ت�سّكل الممتلكات العقارّية موؤ�ّسراً 
�سة. غالبًا ما ت�سّكل ملكّية المنازل الحّيز الذي ا�ستثمرت فيه  اأ�سا�سّيًا للموارد المخ�سّ
العائالت الجزء الأكبر من راأ�سمالها المتوّفر على مدى �سنوات عدة. كما يمكن اعتباره 
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اأداة لنقل الإيرادات المتراكمة بين الأجيال )اأي الميراث(. يرتكز ت�سنيف الثروة على 
ثالثة موؤ�سّرات، وي�سّكل الرابط بين الدخل المتراكم والمتوّفر. كما تمّثل الموؤ�ّسرات 
التي تّم اختيارها هنا جوانب الحراك )�سمنها امتالك �سّيارة، اأو اإمكانّية ا�ستخدام 
الإنترنت، وما اإلى ذلك( التي توزع ب�سورة غير مت�ساوية في المجتمع )الجدول 2.6(. 
اإّن تقييم الو�سع القت�سادّي لالأ�سر التي �سملها ال�ستطالع ياأخذ بالعتبار، في المقام 
الأّول، توّفر الموارد النقديّة، لكّنه ي�سير اأي�سًا �سمنًا اإلى تطّور الو�سع القت�سادّي الوطنّي 

البحرين لبنان فل�سطين م�سر الأردناليمن تون�ص المغرب الالجئون 
ال�سوريّون اأ(
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الر�سم 2.2 الموؤ�ّسر الطبقّي لكّل بلد

الطبقّي. الموؤ�ّسر   ،1 الأ�سئلة 
خم�سّيات  الر�سم  يعر�ص   | الأرقام  تدوير  نتيجة  اأخطاء  ترد  قد  المئوّية.  بالن�سب  معرو�سة  الأرقام  مالحظة 
م�ستّقة عن الموؤ�ّسر الطبقّي تمّثل خم�ص مجموعات مت�ساوية في الحجم مثالّيًا. تجدر الإ�سارة اإلى اأّنها تعر�ص 
تقارير عالئقّية وغير مطلقة عن الطبقات ت�ستند اإلى بيئة العّينة. ا�ستناداً اإلى توزيع الموؤ�ّسرات المطلوبة )انظر 
المتو�سطة  والطبقة  ما دون،  اأو  نقاط   5 الدنيا  الطبقة  ت�سّجل  نقطة:  3 و14  بين  ت�سجيل  يمكن  الملحق(، 
نقطة،  10 و11  بين  العليا  المتو�سطة  والطبقة  نقاط،  8 و9  بين  المتو�سطة  والطبقة  نقاط،  6 و7  بين  الدنيا 

لبنان. ال�سوريّون في  اأ( الالجئون   | اأو.  العليا 12 نقطة  الطبقة  وت�سّجل 

الطبقة الدنيا  الطبقة المتو�سطة الدنيا
الطبقة المتو�سطة العليا الطبقة العليا

الطبقة المتو�سطة 
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على المدى المتو�ّسط، وي�سع التقييم في اإطار الهيكلّيات المجتمعّية المعروفة. لذلك 
هو مالئم لتحديد المواقع الن�سبّية �سمن تقييم طبقّي مرتكز على الموارد. عند و�سع 
الموؤ�ّسر الطبقّي، تّم تخ�سي�ص نقاط لكّل من الموؤ�ّسرات )انظر الملحق III(. عمومًا 
جمعت الحالت الـ9000 بين ثالث واأربع ع�سرة نقطة. ا�ستناداً اإلى توزيع مجموع 
القيم للحالت الفردّية، تّم اإن�ساء خم�ص مجموعات مت�ساوية الحجم )الخم�سّيات(، 
وتعيينها وفقًا لذلك: الطبقة الدنيا، الطبقة المتو�سطة الدنيا، الطبقة المتو�سطة، الطبقة 

المتو�سطة العليا، الطبقة العليا )الر�سم 2.2(.
النقطة الالفتة الأولى حول النتائج التجريبّية هي اأّنه ل يكاد يظهر اأّي اختالف في 
التوزيع بين الرجال والن�ساء في مختلف الطبقات. اإّنما من ناحية العمر، يّت�سح اأّن اأقدم 
مجموعة من الم�ستطلعين )الذين تتراوح اأعمارهم بين 26 و30 �سنة( ينتمون في اأحيان 
كثيرة اإلى الطبقة الدنيا )28%(، في حين اأّن عدداً قلياًل منهم ينتمي اإلى الطبقة العليا 
)11%(. الأمر اأكثر توازنًا �سمن اأفراد المجموعة الأ�سغر �سّنًا )الذين تتراوح اأعمارهم 
بين 16 و20 �سنة(، حيث ينتمي 18% اإلى الطبقة الدنيا و18% اإلى الطبقة العليا. يظهر 
ال�ستقطاب بو�سوح اأكبر حّتى عند مقارنة ال�سباب الذين ما زالوا يعي�سون مع اأهلهم 
ة. في حالة ال�سباب الذين ل يزالوا يعي�سون في المنزل  مع الذين اأ�ّس�سوا اأ�سرهم الخا�سّ
العائلّي، ينتمي 15% منهم اإلى الطبقة الدنيا و17% اإلى الطبقة العليا. مقابل ذلك، ينتمي 
ة اإلى الطبقة الدنيا، في حين اأّن  35% من الم�ساركين في ال�ستطالع مع اأ�سرهم الخا�سّ
8% ي�سّكلون جزءاً من الطبقة العليا. على م�ستوى البلدان الفرديّة، نلحظ بو�سوح توزيعًا 
غير متكافئ للطبقات الجتماعّية. بينما تترّكز الطبقة العليا في البحرين، ي�سّكل الالجئون 
ال�سوريّون في لبنان واليمنّيون في غالبّية الأحيان الطبقة الدنيا. ي�سّم لبنان اأكبر ن�سبة من 
الم�ستطلعين الذين ينتمون اإلى الطبقة المتو�سطة العليا، وت�سّم تون�ص الطبقة المتو�سطة 

الأو�سع، في حين تتمّثل الطبقة المتو�سطة الدنيا في المغرب في غالبّية الأحيان.

التعر�سية
يرتبط الم�ستوى التالي من التحليل بالتوّجهات المدركة والبنيويّة لحالة فقدان الأمن، 



63

حالة غياب اليقين

اإلى الأكثر مرونة.  تتراوح من الأكثر ه�سا�سة  التي  اأجل تحديد المجموعات  من 
ولهذه الغاية، دمج الموؤ�ّسر الطبقّي )خم�سة ميادين( بموؤ�ّسر الأمان )اأربعة ميادين(. 
كما دمجت الحتمالت الناتجة عن ذلك )ع�سرون ميدانًا( لتجميع المناطق حول 
الموقعين المتطّرفين )الطبقة الدنيا والن�سبة الأعلى من فقدان الأمان المدرك، مقابل 
الطبقة العليا والن�سبة الأعلى من الأمان المدرك( )الجدول 2.3(. نتج عن ذلك خم�ص 
مجموعات: اأ الطبقات الدنيا، مع تقييم “غير اآمن” للحياة؛ ب الطبقات الدنيا، مع 
تقييم “اآمن” للحياة؛ ج الطبقة المتو�سطة التي ت�سمل كّل مجالت الأمان؛ د الطبقات 

العليا، مع تقييم “غير اآمن” للحياة؛ هـ الطبقات العليا، مع تقييم “اآمن” للحياة.

المجموعة اأ

الطبقات الدنيا مع تقييم “غير اآمن” للحياة )29%(: اإّنها المجموعة الأكبر. ت�سمل 
الأ�سخا�ص الذين يعي�سون في ظروف غير اآمنة من حيث توافر الموارد )الموؤ�ّسر 
الطبقّي( ونظرتهم لذاتهم )موؤ�ّسر الأمان( على حّد �سواء. ُتظهر هذه المجموعة 
تق�سيمًا مت�ساويًا تقريبًا بين الرجال )52%( والن�ساء )48%(. بالتعار�ص مع الفئتين 
العمرّيتين الأ�سغر �سنًا )بين 16 و20 وبين 21 و25 �سنة(، ت�سّكل الفئة العمرّية 
الأكبر �سنًا )بين 26 و30 �سنة( الكتلة الأكبر )40%(. ف�ساًل على ذلك، ي�سف 
41% اأنف�سهم بالالجئين، وهم ي�سّكلون بفارق كبير اأكبر عدد من الالجئين بين 
والمهنّي  التعليمّي  الو�سع  اإلى  بالن�سبة   .)2.4 )الجدول  الخم�ص  المجموعات 
اأقّلية  للم�ستطَلعين )انظر الف�سل 7(، ي�سّكل الذين يرتادون المدر�سة والجامعة 
)9% من تالميذ المدار�ص و5% من طاّلب الجامعات(، بينما يمّثل قطاع العّمال 
ال�سباب ن�سبة 27%. اأّما الأ�سخا�ص المتعطلون موؤّقتًا عن العمل، فيمّثلون %29، 
والذين ل يمار�سون عماًل ماأجوراً ب�سورة ثابتة، في�سّكلون الجزء الأكبر بن�سبة %30، 
وغالبّيتهم تقريبًا  من الن�ساء. بالن�سبة اإلى نظرتهم لم�ستقبل مجتمعهم، اإّن اأكثر من 
ن�سف هذه المجموعة مت�سائمون ن�سبّيًا. في الوقت نف�سه، ي�سعر اأكثر من الن�سف 
بقليل بالثقة بالن�سبة اإلى اآفاقهم الم�ستقبلّية )الجدول 2.13(. في النتيجة، تّم ت�سنيف 

المجموعة اأ على اأّنها الأ�سعف.
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الجدول 2.3 مجموعات غياب اليقين ونقاط ال�سعف

اآمناآمن ن�سبيّاًغير اآمن ن�سبيّاًغير اآمن

21ب144اأالطبقة الدنيا

6654الطبقة المتو�سطة الدنيا

4776جالطبقة المتو�سطة 

2566الطبقة المتو�سطة العليا

47هـ12دالطبقة العليا

ال�سوؤال 10 )الربعّيات(، الموؤ�ّسر الطبقّي )الملحق(
| يعر�ص الجدول تركيب خم�ص  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام  العّينة: 9 اآلف �سخ�ص. قد ترد  مالحظة. حجم 
الموؤ�ّسر  ناتجة عن  )الربعّيات(  اأربع مجموعات  بربط  تتجّلى  نقاط �سعف مختلفة؛  –ه( ذات  )اأ مجموعات 
الأمنّي )ال�سكل 2.1( بخم�ص مجموعات )خم�سّيات( ناتجة عن الموؤ�ّسر الطبقّي )ال�سكل 2.2(. وتج�ّسد مالمح 
اإّن جميع  المر�سومة بخّط عري�ص حدود المجموعة.  ثنائّية الأمن/ فقدان الأمن. تحّدد الخطوط  مختلفة من 

المعلومات مذكورة بالن�سب المئوّية )ُت�ساف اإلى المجموع بن�سبة %100(.

المجموعة ب

التو�سل  تّم  التي  النتائج  اإّن  “اآمن” للحياة )%13(:  تقييم  الدنيا مع  الطبقات 
اإليها بالن�سبة اإلى هذه المجموعة، متناق�سة. فمن حيث توافر الموارد والمعايير 
الدنيا، ولكن  الطبقات  اإلى  تنتمي  المعي�سة،  المتعّلقة بم�ستويات  المو�سوعّية 
ن�سبة  بالآمنة.  ُت�سّنف  الحياة وت�سّورهم لذاتهم،  اأفرادها من  من حيث موقف 
الن�ساء والرجال متوازنة؛ ول تكاد ُت�سّجل اأّي اختالفات بين الفئات العمريّة. 
من  جّداً  قلياًل  عدداً  المجموعة  هذه  ت�سمل  الأولى،  المجموعة  غرار  على 
اأّن  النا�ص الذين يمار�سون عماًل ماأجوراً، في حين  الطالب والعدد الأدنى من 
عدد الأ�سخا�ص الذين ل يمار�سون عماًل، �سواء ب�سفة موؤّقتة اأو دائمة، يتخّطى 
اأّن هذه المجموعة هي الأكثر تديّنًا )7.6 من اأ�سل 10  المعّدل. لكن يّت�سح 
)الجدول  مجتمعهم  م�ستقبل  ب�ساأن  متفائلون  عمومًا  منهم  و%80  نقاط(، 
كما  ثقة،  الأكثر  هم  ب  المجموعة  اأفراد  اأّن  يبدو  ال�سدد،  هذا  في   .)2.13

اإلى  اإيجابّية  الأكثر  بالنظرة  المتو�سطة،  الطبقة  غرار  على  بو�سوح،  يتمّيزون 
ة، والم�ستقبل. الخا�سّ حياتهم 
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المجموعة ج

“اآمن” و“غير اآمن” للحياة )24%(: تتوافق هذه  الطبقات المتو�سطة مع تقييم 
المجموعة مع المجموعة الو�سطى بكاملها الناتجة عن الموؤ�ّسر الطبقّي. كما اأّن 
ن�سبة الرجال والن�ساء �سبه متوازنة اأي�ساً. واإّن مجموعة الفئة العمريّة المتو�ّسطة )بين 
21 و25 �سنة( ممثَّلة اإلى حّد كبير نوعاً ما )36%( مقارنة مع ن�سبة الـ33% التي 
تمّثل الأ�سغر �سّناً والـ31% التي تمّثل المجموعة الأكبر �سّناً. و�سُع العمالة �سبه متوازن 
�سمن هذه المجموعة، اإذ ي�سّكل تالميذ المدار�ص والموّظفون والأ�سخا�ص الذين ل 
يمار�سون موؤّقتاً اأّي عمل ماأجور المجموعات الأكبر )الجدول 2.4(. عموماً، ثالثة 

اأرباعهم متفائلون وواثقون بم�ستقبلهم وم�ستقبل مجتمعهم )الجدول 2.13(.

المجموعة د

الطبقات العليا مع تقييم “غير اآمن” للحياة )11%(: اإّنها المجموعة الأ�سغر. تتمّيز 
بالتناق�ص، اإذ تمّثل ال�سيناريو المعاك�ص للمجموعة ب. فمن حيث توافر الموارد 
والمعايير المو�سوعّية التي تطاول م�ستويات المعي�سة تنتمي هذه المجموعة اإلى 
الطبقة العليا، لكّنها م�سنَّفة في خانة “غير اآمن” من حيث مواقف اأفرادها من الحياة 
وت�سّوراتهم عن ذاتهم. الرجال هم الم�سيطرون في هذه المجموعة بن�سبة %55 
مقارنة بن�سبة 45% من الن�ساء. بالإ�سافة اإلى ذلك، تتكّون هذه المجموعة من اأفراد 
اأ�سغر �سّنًا ن�سبّيًا. كما اأّنها الفئة التي ينتمي اإليها اأكبر عدد من الم�سيحّيين )%12(. 
فيما يتعّلق بالو�سع العلمّي والمهنّي، ي�سّكل الطاّلب الجامعّيون المجموعة الأكبر. 
يتاألّف قطاع التوظيف الأ�سغر من الذين ل يعملون من اأجل المدخول المالّي. كما 
ت�سّم المجموعة اأكبر ن�سبة من النا�ص )23%( الذين يهتّمون جّداً بال�سيا�سة. عمومًا، 

ثلثا المجموعة د متفائلون ب�ساأن م�ستقبل مجتمعهم )الجدول 2.13(.

المجموعة هـ

اأ�سخا�سًا  “اآمن” للحياة )24%(: ت�سّم هذه المجموعة  العليا وتقييم  الطبقات 
المتوّفرة وت�سّوراتهم عن ذاتهم.  الموارد  اآمنة من حيث  يعي�سون في ظروف 
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ال�سائدة.  تكاد تكون ن�سبة الرجال موازية للن�ساء، والفئة العمرّية الأ�سغر هي 
العلمّي والمهنّي، فهناك تمثيل كبير لتالمذة المدار�ص  اإلى الو�سع  بالن�سبة  اأّما 
ن�سف  يتمّتع  د،  المجموعة  اإلى  بالن�سبة  الحال  الجامعات. كما هي  وطاّلب 
الم�ستطَلعين تقريبًا بتاأمين �سّحي، ويحافظ ثالثة اأرباعهم على نظرة متفائلة اإزاء 
م�ستقبل مجتمعهم. اأّما بالن�سبة اإلى م�ستقبلهم الخا�ّص، في�سعر ثلثاهم بالثقة، لكّننا 
نعثر هنا على اأكبر مجموعة تراودها م�ساعر مختلطة )ما يقارب الثلث( )الجدول 
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الر�سم 2.3 المجموعات ال�سعيفة وفقاً لكّل بلد

البحرين لبنان فل�سطين م�سر الأردناليمن تون�ص المغرب الالجئون 
ال�سورّيون

.)2.2 )الر�سم  الطبقّي  والموؤ�ّسر   )2.1 )الر�سم  الأمنّي  الموؤ�ّسر  ال�سوؤال 
تمّثل  خم�سّيات  تعر�ص   | الأرقام.  تدوير  نتيجة  اأخطاء  ترد  قد  المئوّية.  بالن�سب  معرو�سة  الأرقام  مالحظة 
 .2.3 الجدول  اإلى  انظر  الح�ساب،  عملّية  على  لالّطالع  مختلفة.  �سعف  نقاط  ذات  خم�ص مجموعات 
ال�سعف،  نقاط  حول  مطلقة  وغير  عالئقّية  تقارير  تعر�ص  المختلفة  المجموعات  اأّن  اإلى  الإ�سارة  تجدر 

العّينة. بيئة  اإلى  ا�ستناداً 
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2.13(. عمومًا، المجموعة هـ هي الأكثر مرونة، ما ي�سمح لأفرادها بالتكّيف مع 

المخاطر.
تمتّد  تّم فح�سها؟  التي  البلدان  الخم�ص على  المجموعات  كيف توّزع هذه 
مروحة ال�سعف والمرونة من ال�سباب في البحرين الذين يبدون في اأحيان كثيرة 
اإلى الالجئين ال�سورّيين في لبنان الذين يعانون من حالة مطلقة من  اآمنين ومرنين 
ذلك.  من  اأكبر  ان�سطار  ُيلحظ  ما  نادراً   .)2.3 )الر�سم  وال�سعف  الأمان  فقدان 
وتون�ص  وفل�سطين  والأردن  – لبنان  الخم�سة  البلدان  في  ال�سباب  اعتبار  يمكن 
المرنين،  الأفراد  اأكثر من 50% من  وم�سر– اآمنين في غالبّية الأحيان، ويمّثلون 
د،  ج،  )المجموعات  الح�سابات  لتلك  المتو�سطة  الطبقة  ت�سمين  تّم  حال  في 
هـ(. في المقابل، في المغرب واليمن، يجب ت�سنيف الأغلبّية بغير الآمنة. يمكن 
و  ب  المتناق�ستين،  المجموعتين  توزيع  اإلى  فقط  النظر  لدى  ثاٍن  اأمر  مالحظة 
اأنحاء  ن�سبّيًا في جميع  بالت�ساوي  الموّزعة  المتو�ّسطة،  المجموعة  ا�ستبعاد  د، مع 
البلدان المدرو�سة، با�ستثناء الو�سع الهام�سّي للبحرين والالجئين ال�سوريّين. يتبّين 
اأّن المجموعة ب – التي ت�سّم الطبقات الدنيا مع تقييم “اآمن” للحياة – هي الأكثر 
انت�ساراً في تون�ص وم�سر والمغرب التي ت�سّكل مجتمعة نحو ثلثي المجموعة ب، 
اأي ن�سبة 65%. في الوقت نف�سه، اإّن المجموعة د – التي ت�سّم الطبقات العليا مع 
تقييم “غير اآمن” للحياة – متمّثلة في غالبّية الأحيان في البحرين ولبنان وفل�سطين 

التي ت�سّكل مجتمعة اأكثر من ن�سف المجموعة د، اأي ن�سبة %56.

البنية الداخليّة لنقاط ال�سعف

في الق�سم التالي، ت�ستك�سف خ�سائ�ص المجموعات الخم�ص على نحو اأكبر للك�سف 
عن هيكلّية فقدان الأمن وال�سعف على م�ستويات محّددة لدى المجموعة. تعتمد 
اأربع خطوات تحليلّية: اأّوًل، تعر�ص مقّدمة عن ظروف الحياة العاّمة )مثاًل ال�سخ�سّية 
ثانيًا ُتفح�ص  التحتّية لالأ�سرة(،  الجتماعّية، والتوازن بين العمل والحياة، والبنى 
اليومّية، تجارب  ال�سابقة )ال�ستقرار، انقطاعات في الحياة  التجارب ال�سخ�سّية 



68

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

مع العنف(، ثالثًا يدر�ص التكامل الجتماعّي )الثقة بالموؤ�ّس�سات، توّفر ال�سبكات 
الت�سّورات والأفكار المرتبطة بالم�ستقبل  الجتماعّية(، رابعًا يجري التحقّق من 
اإذن، يقّدم هذا الق�سم لمحة عن  التطّورات الم�ستقبلية(.  )المخاوف وتقييمات 
و�سع ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، في حين ُيتعّمق اأكثر في 

النتائج في الف�سول الالحقة.

الظروف المعي�سيّة
يك�سف تحليل الخ�سائ�ص الجتماعّية للمجموعات الخم�ص عن تغّيرات ملحوظة 
في الو�سع العلمّي والمهنّي )الجدول 2.4(. بينما في المجموعتين د و ه الآمنتين 
ن�سبّيًا، ل يزال اأكثر من ن�سف الم�ستطَلعين يتابعون علمهم ب�سفتهم تالمذة مدار�ص 
اأو طالب جامعات، اإنها الحال بالن�سبة اإلى واحد على �سبعة فقط من المجموعة 
اأّما العك�ص، فينطبق على حالة البطالة البنيوّية  اأ.  الأكثر ه�سا�سة، وهي المجموعة 
والراهنة. فالكثير من النا�ص، �سواء اأكانوا ن�ساء اأم رجاًل، ملتزمون نوعًا ما من العمل، 
اأّنهم ل  يتّم ت�سنيفهم على  اأجر لقاء عملهم،  اأّي  لكن في حال كانوا ل يتقا�سون 
يمار�سون اأّي عمل، �سواء ب�سفة موؤّقتة اأو دائمة، اأو “متعطلون عن العمل”. وينطبق 
اإّنما فقط على  اأ و ب،  اأي  اأكثر من ن�سف المجموعات الأكثر �سعفًا،  هذا على 
ربع المجموعات الأكثر اأمانًا، اأي المجموعة هـ. عمومًا، نحو ُخم�ص المجيبين 
مرتبطون في عالقة عمل ماأجور. غير اأّن الأ�سخا�ص الذين يعملون لقاء اأجر يترّكزون 
�سمن المجموعة الأ�سعف. في النتيجة، ل يمكن معادلة العمل الماأجور بب�ساطة مع 
اأ، كما ُذكر، تحتوي على اأعلى ن�سبة من الالجئين، وت�سّم  “الأمان”. فالمجموعة 
ة. ويزيد من ه�سا�ستهم غياب  ن�سبة كبيرة من ال�سباب الذين اأ�س�سوا اأ�سرهم الخا�سّ
الوقاية الر�سمّية لهم من المر�ص على نحو متواٍز. في النتيجة، اإّن الفئات ال�سعيفة 

هي الأقّل اأمانًا.



69

حالة غياب اليقين

الجدول 2.4 الخ�سائ�ص الجتماعيّة للمجموعات

)هـ()د( )ج( )ب( )اأ( المجموع
مرنمرن ومت�سائم متو�ّسط �سعيف ومتفائل�سعيف 

1002913241124

الو�سع المهنّي

18917212026– تالمذة )مدار�ص(

17510163228– طالب )جامعات( 

1830221698– دون عمل دائم

252934252017– دون عمل موؤّقتًا

222718221920– يعمل

ة 294228261819– اأ�سرته الخا�سّ

17417984– لجئ )نعم(

301429364142– التاأمين ال�سّحي )نعم( 

)Ø 1–10 :7.37.27.67.17.17.5التدّين )النقاط

الأ�سئلة 15، 24، 25، 65، 66، 67، 68، 95، 121، 169.
العّينة: 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية )با�ستثناء ال�سّف الأخير الذي يتعّلق  حجم  مالحظة 
بالتديّن؛ يعر�ص هذا ال�سّف قيمًا ح�سابّية، يعني بين الرقم 1 = “غير متديّن” و10 = “متديّن جّداً”(؛ ø = المتو�ّسط. 
ة” تعني اأّن ال�ساب لم يعد يعي�ص مع والديه، اإّنما مع �سريكه  قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | “اأ�سرته الخا�سّ

ة. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. اأو اأ�سرته الخا�سّ

بالن�سبة اإلى التقييم الذاتّي عند ال�سباب للتوازن بين الحياة والعمل، يوؤّكد ما بين 
2.5(. لكن  بين العمل والترفيه )الجدول  اأنهم يحّققون توازنًا جّيداً  الربع والثلث 
من ناحية، نجد اأّن نحو ن�سف ال�سباب ل ي�ستخدمون قدراتهم الكاملة، اإذ ل يتّم 
ا�ستفزازهم على نحو كاٍف. وهم ل ي�ستغّلون كّل الحتمالت المتاحة في حياتهم 
اليومّية، اأو في المجال العلمّي اأو المهني، وي�سّكل ذلك و�سعًا م�ستمّراً في بع�ص 
الحالت. اإلى جانب بع�ص تالمذة المدار�ص، اإّن الأفراد الذين ل يمار�سون اأّي عمل، 
ة للتاأّثر بهذه الظاهرة. من ناحية  �سواء ب�سفة موؤّقتة اأو دائمة، معّر�سون ب�سورة خا�سّ
اأي�سًا، المتعطلون عن  النف�سّي. هنا  اأخرى، 10% من ال�سباب معّر�سون لل�سغط 
العمل ب�سورة دائمة هم الأكثر عر�سة للتاأثر. ف�ساًل على ذلك تك�سف المجموعة 
الأكثر �سعفًا في غالبية الأحيان عن نتائج مَر�سّية. في المجموعتين اأ و ب، ذكر %9 
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من الأ�سخا�ص اأّنهم ل ي�ستخدمون قدراتهم الكاملة با�ستمرار، وي�سعرون بالمر�ص. 
وذكر 5% اإ�سافّيون من المجموعة اأ اأّنهم ي�سعرون بالإرهاق با�ستمرار، وبالمر�ص. 
مقابل ذلك، يرى الأفراد الذين ينتمون اإلى المجموعة الو�سطى، في اأحيان كثيرة، 
اأّن اأو�ساعهم ال�سخ�سّية متوازنة. وتتمّيز المجموعة هـ الأكثر مرونة ب�سّمها ن�سبة 
كبيرة من الأ�سخا�ص الذين ي�سهدون �سبه “توازن جّيد” بين العمل والحياة، في حين 
ي�سّجلون اأعلى ن�سبة بخ�سو�ص التعّر�ص لأدنى م�ستوى من الإرهاق، وال�سعور باأنهم 

ل يحقّقون قدراتهم اإلى اأق�سى حدّ.
اإلى جانب  الم�ساكن  ملكّية  المثال،  �سبيل  على  التخ�سي�سّية،  الموارد  ت�سمل 
اأم  اأكان �سّقة  2.6(. فالم�سكن، �سواء  الأجهزة المنزلّية وو�سائل الراحة )الجدول 
المال على مدار  الأكبر من  الكّمية  الأفراد  فيه  ي�ستثمر  الذي  المجال  منزًل، هو 
ب  حياتهم. اإّنه المكان الذي غالبًا ما يتّم فيه اّدخار الق�سم الأكبر من المال المكت�سَ
اأو اأهلهم يملكون �سّقتهم  من العمل، والفوائد على راأ�ص المال. ثلثا الم�ستطَلعين 
اأو منزلهم. اإّنما هناك تفاوت وا�سح بين المجموعات الخم�ص بالن�سبة اإلى م�ساألة 

الجدول 2.5 التوازن بين العمل والحياة

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

799754اأنا دائمًا ل اأ�ستخدم اإمكاناتي كليًا واأ�سعر بالمر�ص

202123221816اأنا دائمًا ل اأ�ستخدم اإمكاناتي كليًا

282727262729اأنا ل اأ�ستخدم اإمكاناتي كليًا

312528353434اأنا اأعي�ص توازنًا جيداً بين العمل واأوقات الفراغ

9997911اأ�سعر اأنني مرهق

453245اأنا دائمًا مرهق

352231اأنا دائمًا مرهق واأ�سعر بالمر�ص

ال�سوؤال “هل و�سلت اإلى اأق�سى حدود قدراتك فيما يخ�ّص الدرا�سة اأو العمل اأو �سوؤونك اليومية؟ ما هو الو�سف 
الأن�سب لو�سعك؟”.

ال�سوؤال 84.
مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تمّثل 

الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف.
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في   )%42( ال�ستطالع  في  الم�ساركين  ن�سف  من  اأقّل  اأّن  حين  ففي  ال�سكن. 
المجموعة الأ�سعف، اأي المجموعة اأ، يملكون منازلهم، ينطبق الأمر على نحو 
اأمانًا، ج و د و ه.  الأكثر  الثالث  المجموعات  النا�ص في  العدد من  �سعف هذا 
– المياه  �سا�سّية  الترفيه الأ �سا�سّية لالأ�سرة وو�سائل  التحتّية الأ البنى  اإلى  اأّما بالن�سبة 
والكهرباء والتلفزيون – ووجود مطبخ م�ستقّل، فتكاد تكون متوّفرة للجميع تقريبًا. 
ة، فموّزعة على نحو غير مت�ساٍو، ما ي�سمح  اأّما الأجهزة والأدوات المنزلّية الخا�سّ
اأي  باإجراء ت�سنيف طبقّي للثروة. يتمّتع الأ�سخا�ص الأكثر عر�سة لفقدان الأمان، 
اأقّل ل�ستخدام الّت�سالت عبر الأقمار  باإمكانّية  اأ،  اإلى المجموعة  الذين ينتمون 
اأجهزة الكمبيوتر،  اأكبر يّت�سح من ملكّية  ال�سطناعّية والثاّلجات، مع ا�ستقطاب 

وال�سّيارات، والمكّيفات الهوائّية.

الجدول 2.6 موارد الأ�سرة: البنى التحتيّة المتوفّرة

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

684259808683اأنت �ساحب الم�سكن الذي تعي�ص فيه = نعم 

)Ø( 131014151514منذ كم �سنة واأنت تعي�ص في هذا الو�سع ال�سكنّي؟

928292959799ماء الحنفّية

928589959898مطبخ م�ستقّل 

908692919393كهرباء 

868286879290تلفزيون

806779838988�سحن لقط )هوائّي اأقمار ا�سطناعّية( 

805584899496ثاّلجة 

531434628290كمبيوتر/كمبيوتر محمول 

471219547686اّت�سال بالإنترنتاأ

3911428085�سّيارة/ “بيك اأب”/�ساحنةاأ 

3224306173تكييف هوائّياأ

ال�سوؤال “اأّي من العنا�سر التالية لديك في منزلك؟”.
الأ�سئلة 51، 52، 55.

مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. ø = المتو�ّسط. | اأ تّم و�سع هذه البنود من 

اأجل الترتيب الطبقّي. وفقًا لذلك يتحدد توزيعهم �سمن الجدول �سلفًا.



72

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

الجدول 2.7 ال�ستقرار في الحياة

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

334525313123الو�سع ال�سيا�سّي 

18381011145و�سعي القت�سادّي 

9176685الآفاق لتعي�ص حياة تحّقق فيها ذاتك 

574464الثقة بالأ�سدقاء 

351131الثقة ال�سخ�سّية بقدراتك

121121الإيمان ال�سخ�سّي بدينك

121121العالقة بعائلتك

ال�سوؤال هناك اأ�سياء في الحياة تتغّير دائمًا، واأخرى تبقى على حالها. اإلى اأي حّد هناك ا�ستقرار في المجالت 
المختلفة في حياتك؟ “هنا: “غير م�ستقّر”.

الأ�سئلة 167.
مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. | تّم تقديم خم�سة خيارات لالإجابة عن 

هذا ال�سوؤال: “غير م�ستقّر”، “غير م�ستقّر ن�سبّيًا”، “ما بين وبين”، “م�ستقّر ن�سبّيًا”، “م�ستقّر”.

التجارب ال�سخ�سيّة
وانقطاعات  ال�سخ�سّي،  الم�ستوى  على  تغّيرات  �سهدت  التي  التجارب  ب�سبر 
ال�سخ�سّية  التجارب  التدقيق في  العنف، يجري  اليومّية، وتجارب مع  الحياة  في 
اأ�سا�سّي،  الفردّي. على نحو  ال�سابقة والك�سف عن م�ستويات غياب ال�ستقرار 
يرى الكثير من ال�سباب اأّن و�سعهم ال�سيا�سّي، وو�سعهم القت�سادّي بدرجة اأقّل، 
غيرة  ال�سّ الفئات  ت�سير بع�ص  اأ،  المجموعة  با�ستثناء   .)2.7 غير م�ستقّر )الجدول 
فقط من المجموعات الأخرى، بن�سب موؤلّفة من رقم واحد، اإلى �سعورها بغياب 
“الثقة  اأو  فيها ذاتك”،  لتعي�ص حياة تحقق  “الآفاق  بنقطة  يتعّلق  فيما  ال�ستقرار 
قناعاته  اأو  الخا�ّص،  اإيمانه  الم�ستطَلعين  من  تقريبًا  اأحد  ي�سف  لم  بالأ�سدقاء”. 
الدينّية، اأو عالقته بعائلته باأّنها غير م�ستقّرة )انظر الف�سل 3(. وكما كان متوّقعًا، 
غالبًا ما يكون الم�ستطَلعون �سمن المجموعة الأ�سعف، اأي المجموعة اأ، عر�سة 
لغياب ال�ستقرار ال�سيا�سّي، والقت�سادّي، في حين اأّن نحو ربع الم�ستطَلعين فقط 
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من المجموعة هـ الأكثر مرونة، يرون اأّن الو�سع ال�سيا�سّي غير م�ستقّر. في حين 
تعتبر كّل الميادين الأخرى م�ستقّرة ن�سبّيًا.

ل اإليها  تتوافق هذه الأفكار حول التغّيرات ال�سخ�سّية مع النتائج التي تّم التو�سّ
ال�سنوات  خالل  اليومّية  الحياة  في  ُت�سهد  كانت  التي  النقطاعات  اإلى  بالن�سبة 
الخم�ص الما�سية )النقطة المرجعّية: �سيف 2016، الجدول 2.8(. هناك خم�ص 
بين  تتراوح  ن�سبة  “مهّمة جداً” لدى  نتائج مماثلة، وُتعتبر  تولّد  حالت مختلفة 
العنف، والنق�ص  تزايد  ب�سبب  ال�سخ�سّية  النفقات  تقلي�ص  ال�سباب:  ُخم�ص وربع 
في الغذاء، وخ�سارة الوظائف، والتغّيرات على م�ستوى الأ�سرة، وغياب ال�ستقرار 
المجموعة  في  الأخرى،  الحالت  غرار  على  العنف،  تزايد  يوؤّثر  الجتماعّي. 
“مهّم  المتزايد  العنف  اأّن  الثلث  ويرى  الخ�سو�ص.  وجه  على  )اأ(  الأ�سعف 
المجموعتين ب و ج، يرى  “مهّمًا”. لكن في  اآخر  يراه ثلث  جداً”، في حين 
اأّما  “مهّمًا”.  اآخر  ثلث  “مهّم جداً”، ويراه  المتزايد  العنف  اأّن  الم�ستطَلعين  ربع 
فُر�سدت على م�ستوى  الخم�ص،  المجموعات  بين  الأكثر و�سوحًا  الختالفات 
النق�ص في الغذاء. من الوا�سح تمامًا هنا اأّن فقدانًا اأو قّلة في توافر الموارد يتداخل 
مع الظروف العاّمة لل�سراعات الم�سّلحة في �سوريا واليمن – ي�سّكل الم�ستطَلعون 
اإلى نق�ص في  – ويوؤّدي  اأ )%56(  المجموعة  اأكثر من ن�سف  البلدين  من هذين 
البحرين ولبنان، في حالة  ت�سّكل  اأخرى،  ناحية  الف�سل 10(. من  )انظر  الغذاء 
واحدة )المجموعة هـ( مع الأردن، وفي حالة واحدة )المجموعة د( مع فل�سطين، 
اأكثر من ن�سف اأع�ساء المجموعتين الأكثر مرونة. لم يلعب النق�ص في الغذاء دوراً 
اأ�سا�سّيًا في هذه الدول على مدى ال�سنوات الخم�ص. كما تجّلى التاأثير النتقائّي 
الأمن  فقدان  ت�سريحات حول  العربّي في  الربيع  بعد  �ُسوهدت  التي  للتطّورات 
يق القت�سادّي )بند: “خ�سارة  العاّم )بند: “غياب ال�ستقرار الجتماعّي”(، وال�سّ
الوظائف”(، في حين اأّن “التغّيرات على م�ستوى الأ�سرة” م�ستقّلة على نحو كبير 

عن المجموعة. لكن تّم ر�سد ن�سبة اأقّل �سمن المجموعة د. 
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الجدول 2.8 التغيّرات في الحياة

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

263326241920تزايد العنف

253527221517نق�ص الغذاء

243224201719فقدان وظائف العمل

222421201523التغّيرات داخل العائلة

213022191315غياب ال�ستقرار الجتماعّي

162416141012النق�سامات الطائفّية

15221613911زيادة العزلة عن العالم الخارجّي

1517191510147التغّير المناخي

اأهميتها؟”  ال�سنوات الخم�ص الأخيرة؟ وما مدى  التي طراأت على حياتك في  التغيرات  اأهمية  “ما هي  ال�سوؤال 
هنا: “مهمة جّداً”.

الأ�سئلة 141.
مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. | تّم تقديم خم�سة خيارات لالإجابة عن هذا 

ال�سوؤال: “مهّمة جداً”، “مهّمة”، “ما بين وبين”، “غير مهّمة”، “غير مهّمة اأبداً”.

ت�ستند التو�سيحات التالية اإلى النتائج المذكورة �سابقًا، التي نتجت عن تفّح�ص 
تجارب �سخ�سّية مع العنف، في �سياق زيادة تفاقم غياب ال�ستقرار ال�سيا�سّي وانت�سار 
التي  2.9(. رّداً على ال�سوؤال حول مختلف تجارب العنف  راعات )الجدول  ال�سّ
على  �ساهداً  “كنُت  الم�ستطَلعين:  من  تواتراً  الأكثر  الإجابتان  كانت  اختبروها، 
العنف” و“تعّر�ست للعنف المعنوي”. هناك نتيجتان �سادمتان على نحو خا�ّص: 
تترّكز تجربة العنف في المجموعة اأ، في حين تّم اختبار التحّر�ص الجن�سّي )لفظّيًا 
وج�سدّيًا( في جميع المجموعات على الم�ستوى نف�سه تقريبًا )انظر الف�سل 5(. 
اأفراد  اأرباع  اأّن ما يقارب ثالثة  اأ�سا�سّي هو  البيانات المجتمعة عن نمط  تك�سف 
المجموعة الأكثر مرونة )هـ( لم يختبروا حّتى ذلك التاريخ اأّي تجربة �سخ�سّية مع 
اأفراد المجموعة الأ�سعف )اأ( تجارب متعّددة  العنف. في المقابل، اختبر ن�سف 
مع العنف. في النتيجة، تتوّزع مروحة حالت فقدان الأمان على نحو غير مت�ساٍو 

في اأو�ساط ال�سباب.
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الجدول 2.9 تجارب مع العنف

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

هل �سبق لك اأن … ؟

1324332322623. كنت �ساهداً على العنف

21424913117. تعّر�ست للعنف المعنوي 

312324572. تعّر�ست للطرد اأو النزوح

411284562. مررت بتجربة ُدّمر فيها بيتك

510274441. عانيت من الجوع

68115875. اختبرت اأّي نوع من العنف

77125763. عانيت من العنف �سمن العائلة

8666764. تعّر�ست لتحّر�ص جن�سي

9584652. تعّر�ست لل�سرب مرات عّدة

10583442. ا�سطررت اإلى الذهاب اإلى الطبيب ب�سبب تعّر�سك لل�سرب

11492221. عانيت من التعذيب 

12444443. ان�سممت اإلى مظاهرة تحّولت اإلى عنف

13362231. تعّر�ست لالإ�سابة في �سراع م�سّلح

14352321. كنت في ال�سجن

573761596672ل تجربة للعنف )14–1(

171424201517تجربة واحدة للعنف )14–1(

264915211911تجارب متعّددة للعنف )اأكثر من واحدة(

ال�سوؤال 168.
مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. | تّم تقديم خيارين لالإجابة عن هذا ال�سوؤال: 

“نعم” و“ل”. يعر�ص الجدول الإجابات بـ“نعم”.

الندماج الجتماعّي
الثقة  تمّثل  لال�ستقرار،  المزعزعة  والتطّورات  العنيفة  التجارب  عك�ص  على 
الت�سريحات حول  تقّدم  اإيجابّية.  بالموؤ�ّس�سات وال�سبكات الجتماعّية تجارب 
الم�ستطَلعين في ال�ستقرار  ثاقبة حول راأي  بالمنّظمات والموؤ�ّس�سات نظرة  الثقة 
والم�سداقّية التي تمنحها الدولة واأجهزتها. ومع ذلك، يو�سح الجدول 2.10 اأّن 
باأ�سرتهم كموؤ�ّس�سة اجتماعّية، كما  الغالب وقبل كل �سيء،  يثقون، في  ال�سباب 
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هو ُم�سار اإليه من قبل 80% من الم�ستطَلعين. اأّما الجي�ص، فياأتي في المرتبة الثانية 
ال�سّحية  الرعاية  ونظام  والحكومة،  وال�سرطة،  التعليمّي،  النظام  يليه   ،)%54(
بفارق  �ص،  وُيخ�سّ ال�ستطالع.  في  الم�ساركين  ثلث  منها  بكّل  يثق  التي  العاّمة 
تتاليًا؛  ال�سيا�سّية )14 و%9  للبرلمانات والأحزاب  الثقة  اأدنى م�ستوى من  كبير، 

انظر الف�سل 12(.
كّل  اأّوًل،  النمط.  يظهر هذا  ن�سبّيًا،  الخم�ص  المجموعات  تحليل  يتّم  عندما 
تعّبر المجموعة الأكثر مرونة  بالعائلة بدرجة مت�ساوية تقريبًا.  المجموعات تثق 
موؤ�ّس�سات  باأربع  الأخرى،  بالمجموعات  مقارنة  اأكبر،  بتواتر  الثقة  عن  )ه( 
 – العاّمة  ال�سحة  ونظام  الحكومة  ال�سرطة،  التعليمّية،  الموؤ�ّس�سات   – اإ�سافّية 
المجموعة  تعّبر  المقابل،  في  المجموعات.  كّل  في  عالية  تاأييد  بنتيجة  تحظى 
الأكثر �سعفًا )اأ( عن ثقة اأكبر ن�سبّيًا من المجموعات الأخرى بالموؤ�ّس�سات التي 
تتمّتع عمومًا بم�ستويات متو�ّسطة اأو متدّنية من الثقة. ت�سمل الأخيرة: الهيكلّيات 
الإن�سان،  منّظمات حقوق  المّتحدة،  الأمم  منّظمة  الدينّية،  المنّظمات  القَبَلّية، 
لأن  للمجموعة،  الإقليمّية  بالتركيبة  مرتبطة  النتيجة  هذه  تكون  قد  البرلمان. 
جزءاً كبيراً من هذه المجموعة، كما ُلوحظ، يتكّون من الالجئين ال�سوريّين في 
العرقّية والقبائل  بالجماعات  يتاأّثرون على نحو كبير  الذين  اليمنّيين  لبنان، ومن 
من جهة، والذين �سبق لهم اأن اختبروا من جهة اأخرى، ب�سبب الحرب ونتيجة 
حقوق  ومنّظمات  المّتحدة  الأمم  مع  �سلة  ذات  تجارب  والهجرة،  ال�سفر 
اأعلى ن�سبة  الثانية �سعفًا )ب(  بالتعار�ص مع ذلك، ت�سّجل المجموعة  الإن�سان. 
ذلك،  مع  بالمقارنة  المجموعة.  اأفراد  ثلثي  بثقة  يحظى  الذي  للجي�ص  تاأييد 
الدينّية، وو�سائل  والمنّظمات  القانونّي،  للنظام  عالية  تاأييد  ن�سب  منح  اأي�سًا  تّم 
الإعالم، والنقابات العّمالية. اأّما بالن�سبة اإلى المجموعة الو�سطى )ج(، فتت�سّدر 
النقابات والأحزاب ال�سيا�سّية الترتيب. يتوافق هذا مع النتيجة التي تّم ت�سجيلها 
في  الطبقة،  لهذه  المركزّية  الأجزاء  ارتباط  المتو�سطة حول  الطبقة  اإلى  بالن�سبة 

.)8 الف�سل  )انظر  الديموقراطّية  بالهيكلّيات  الغالب، 
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الجدول 2.10 الثقة

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

807978807883العائلة

545268594648الجي�ص

423536384557نظام الّتعليم

403033343952ال�سرطة

342530313549الحكومة

332630263650نظام ال�سّحة العاّمة

262537301922النظام الق�سائي والمحاكم

253424262116القبيلة

242824231924الأمم المّتحدة

232626241818المنّظمات الدينّية

201723211522و�سائل الإعالم

192618181314المنّظمات غير الحكومّية لحقوق الإن�سان

181819191618النقابات العّمالية

171022191619الميلي�سيات )الجماعات الم�سّلحة(

162017181110جمعّيات الأحياء

14171514911البرلمان

9881198الأحزاب ال�سيا�سّية

ال�سوؤال “وفيما يخ�ّص ثقتك بمختلف الموؤ�س�سات؟” هنا: “ثقة”.
ال�سوؤال 114.

مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. | تّم تقديم ثالثة خيارات لالإجابة عن هذا 

ال�سوؤال: “انعدام الثقة”، “ثقة محدودة” و“ثقة”.

ي�سمل توّفر ال�سبكات الجتماعّية اإمكانّية الندماج الجتماعّي، ويمنح الفرد فر�سة 
لتحديد مكانه داخل المجتمع، كما توّفر له �سبكة اجتماعّية اآمنة يمكن تعبئتها في حالت 
الطوارئ. ي�ساهم هذا في تاأمين الأمن الوجودّي. لكّن تاأ�سي�ص ال�سبكات الجتماعّية 
والحفاظ عليها يتطّلبان وقتاً والتزاماً، في حين تخ�سع ال�سبكات ب�سورة اأ�سا�سّية لمبداأ 
المعاملة بالمثل؛ اأي اأّن التبادلت والمعامالت، بما في ذلك المعلومات، ترتكز على مبداأ 
التبادل. في هذا ال�سياق، يمكن اأن يمتّد ح�ساب قيمة الهبات والتبادلت على مدد زمنّية 
طويلة. كيف يندمج ال�سباب في ال�سبكات الموجودة على الإنترنت وخارجه؟ عموماً، 
تمّثل ن�سبة جّيدة، ت�سل اإلى 60%، جزءاً من مجموعة من الأ�سدقاء اأو زمرة معّينة، مثاًل 
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دائرة من الأ�سدقاء من العمر نف�سه )الجدول 2.11(. لكّن هذه الن�سبة غير موّزعة ب�سورة 
مت�ساوية. ففي اأو�ساط المجموعة الأ�سعف، اأي اأ، ل ينتمي حّتى ن�سف اأفرادها اإلى زمرة 
من الأ�سدقاء، في حين يتمّتع ثلثا الم�ستطَلعين �سمن المجموعات ج و د و هـ الآمنة بدائرة 
من الأ�سدقاء. فيما يتعّلق با�ستخدام الإنترنت، يتكّرر هذا النمط رغم الختالفات الأكثر 
و�سوحاً بالن�سبة اإلى كّمية م�ستخدمي الإنترنت ومّدة ال�ستخدام. اإّن الهدف الأكثر انت�ساراً 
من ا�ستخدام ال�سبكات الجتماعّية الفترا�سّية هو البقاء على اّت�سال مع العائلة والأ�سدقاء، 
والأمر �سّيان بالن�سبة اإلى كّل مجموعات م�ستخدمي الإنترنت. مقابل ذلك، اإّن نحو واحد 
على �سبعة من الم�ستطَلعين ل تتوّفر لديه �سبكة الإنترنت ول مجموعة ثابتة من الأ�سدقاء. 
من الوا�سح اأّن المجموعتين الأ�سعف هما الأكثر بروزاً على هذا الم�ستوى. اإذ يبدو اأّن 
ثلث الأولى وخم�ص الثانية معزولن اجتماعّياً على هذا ال�سدد. في هذه الحالة، تتداخل 

حالت فقدان الأمان الُمدركة وفقدان اأمن الموارد مع �سبكات اجتماعّية �سعيفة.
اإلى َمن يلجاأ ال�سباب اإذا واجهوا �سعوبات �سغيرة اأو ماآزق كبيرة، كالحاجة اإلى 
المال، اأو الإ�سابة بالمر�ص، اأو مواجهة م�سكالت �سخ�سّية، اأو البحث عن عمل؟ 
تك�سف الأجوبة عن هذا ال�سوؤال عن الأهّمية الن�سبية لل�سبكات الجتماعّية والخيارات 
الإ�ستراتيجّية المتوّفرة. النتيجة الأبرز هي اأّنه في الحالت الأربع المذكورة كافة، ت�سّكل 
العائلة مّرة اأخرى وبفارق كبير الخيار الأكثر �سيوعاً. ففي حالة الإ�سابة بالمر�ص، ومواجهة 
م�سائل لها عالقة بالمال، يلجاأ اأكثر من ثالثة اأرباع ال�سباب اإلى عائالتهم. وبالن�سبة اإلى 
الم�سكالت ال�سخ�سّية، والبحث عن العمل، تحتّل العائلة اأي�ساً المرتبة الأولى لمعظم 
الم�ستطَلعين، لكّن الأ�سدقاء وال�سريك يظهرون كعنا�سر مهّمة في هذه الحالت. ترتبط 
الختالفات الأهّم بين المجموعات بالحاجة اإلى المال. فبين 70% من اأفراد المجموعة 
الأكثر انعداماً لالأمان، و88% من اأفراد المجموعة الأكثر اأماناً )هـ(، يلجوؤون اإلى اأهلهم. 
في المقابل، وفي حال مواجهة م�سكالت �سخ�سّية، ل يكاد يوجد فرق بين المجموعات 
من حيث الجهة التي يلجوؤون اإليها طلباً للم�ساعدة. في النتيجة، يبدو الحقل متجان�ساً هنا 
عاّمة. يقول عدد كبير من الأ�سخا�ص الذين ينتمون اإلى المجموعات الخم�ص، اإّنه لي�ص 
لديهم من يلجوؤون اإليه في حال واجهوا �سعوبات �سخ�سّية. يطاول هذا، في الغالب، 

البحث عن العمل، اإّنما اأي�ساً الم�سكالت ال�سخ�سّية والق�سايا المتعّلقة بالمال.
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الجدول 2.11 ال�سبكات الجتماعيّة

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

584454646666هل اأنت جزء من مجموعة ثابتة من الأ�سدقاء – اأو زمرة؟ = نعم 

755165839296هل ت�ستخدم الإنترنت؟ = نعم 

 )Ø( 5.23.74.35.06.16.4– عدد ال�ساعات/اليوم
ماذا عن ا�ستخدامك �سبكات التوا�سل الجتماعّي؟اأ

383830343644– البقاء على توا�سل مع الأهل والأ�سدقاء 

211216192231– م�ساركة المو�سيقا والفيديوهات

191013162328– تنظيم الجتماعات مع الأ�سدقاء

1161191216– البحث عن فر�ص عمل

143120832ل زمرة ول اإنترنت 

الأمان: اإلى َمن تلجاأ ...
... في حال كنت بحاجة اإلى المال؟

807082828488– العائلة

575257606168– �سريك حياتيب

202421221914– اأ�سدقائي 

232201– ل اأحد

... في حال كنت تبحث عن عمل؟
423939404547– العائلة

323530333127– اأ�سدقائي

272524272533– �سريك حياتيب

20616232434– الإنترنت 

201223242025– الموؤ�ّس�سات العاّمة

ة 747878– المبادرات الخا�سّ

676643– الجيران

687743– اأولد البلد

696552– ل اأحد

... في حال كنت مري�ساً؟
797476798486– العائلة

626057626973– �سريك حياتيب

111211111311– اأ�سدقائي 

6514834– الموؤ�ّس�سات العاّمة

... في حال وجود م�ساكل �سخ�سية؟
666666666766– العائلة

585457605869– �سريك حياتيب

312326343637– اأ�سدقائي

556444– ل اأحد
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الأ�سئلة 129 و132 و149 و153 و155.
مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. )با�ستثناء ال�سّف الثالث، حيث تحّدد 
الأرقام مّدة جل�سات الإنترنت بال�ساعة في اليوم(. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. تمّثل الأرقام المكتوبة 
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدامك  عن  “ماذا  اأ   | المتو�ّسط.   =  ø �سّف.  لكّل  الأعلى  المجموع  العري�ص  بالخّط 
الجتماعي مثل “فاي�سبوك” والمنتديات و“وات�ص اآب”؟ =”غالبًا”. تّم طرح ال�سوؤال على م�ستخدمي الإنترنت 
فقط. �سّجلت الخيارات التالية ن�سبة 5% اأو ما دون: “البحث عن �سريك حياة”؛ “مناق�سة الأمور ال�سيا�سّية”؛ 
�سيا�سّية معّينة  “معار�سة مواقف  اآخرين”؛  ال�سيا�سّية لالأ�سدقاء واأ�سخا�ص  “التعبئة  الدينية”؛  ال�سوؤون  “مناق�سة 
على نحو ن�سيط”؛ “تعبئة الأ�سدقاء واأ�سخا�ص اآخرين من اأجل ال�سوؤون الدينية”؛ “ معار�سة مواقف دينّية معّينة 
على نحو ن�سيط “. بالن�سبة اإلى ال�سوؤال “اإلى َمن تلجاأ...؟”، اأُخذت بالعتبار فقط الإجابات التي �سّجلت اأكثر 

من 2%. ب ُح�سبت الن�سب المئوّية للم�ستطَلعين المتزّوجين فقط.

الجدول 2.12 المخاوف ب�ساأن الم�ستقبل

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

344636322622تفاقم فقدان الأمن

334036302827الإ�سابة بمر�ص خطير

324632272623الفتقار

303931272623اأن تفقد عملكاأ

293831282319اأن تقع �سحّية اعتداء اإرهابّي 

راعات الم�سّلحة التي تهّدد عائلتك 283929271917ال�سّ

262930262223األ تكون ناجحًا في الحياة كما ترغب

222127241821اأن تختلف جديًا مع الوالدين

223320201613اأن ت�سطر اإلى مغادرة بلدك لأ�سباب اقت�سادّية

202819181615اأن ت�سطر اإلى مغادرة بلدك لأ�سباب �سيا�سّية 

172019161414اأن تبقى اأعزب دون زواج

161822171113اأن ت�سبح مدمنًا على المخّدرات

161917141513األ يكون لديك اأ�سدقاء

ال�سوؤال “لنتحدث الآن عن دواعي قلقك ب�ساأن الم�ستقبل. هل اأنت قلق ب�ساأن...” هنا: “كثيراً”.
ال�سوؤال 140.

مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. | تّم تقديم خم�سة خيارات لالإجابة عن 
ال�سوؤال حول المخاوف ب�ساأن الم�ستقبل: “كثيراً “، “ن�سبّيًا”، “قلياًل”، “اأبداً”، “ل يمكن اأن يحدث”. اأ تّمت 

الإجابة عن هذا ال�سوؤال من جميع الأ�سخا�ص الذين �سملهم ال�ستطالع، ولي�ص الذين يعملون فقط.
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التوقّعات الم�ستقبليّة
ا�ستناداً اإلى خلفّية ما ُذكر، ما هي المخاوف التي يواجهها ال�سباب بالن�سبة اإلى الم�ستقبل 
)الجدولن 2.12 و2.13(؟ عمومًا، اإّن ظروف العي�ص غير الثابتة وغير الم�ستقّرة هي 
الأكثر ترجيحًا لإثارة الخوف. وي�سمل هذا الخوف تفاقم فقدان الأمان، والوقوع 
اإرهابّي،  والوقوع �سحّية هجوم  المحتملة،  الوظائف  الفقر، وخ�سارة  براثن  في 
وال�سراعات الم�سّلحة التي تهّدد العائلة. نحو ثلث الم�ستطَلعين الذين ينتمون اإلى 
ال�سيناريوهات ال�سّتة الأولى، الممّثلين في الجدول 2.12، اختاروا “قلق جداً”، في حين 
اختار ُخم�ص اآخر “قلق ن�سبّيًا”. ي�سمل هوؤلء معًا نحو ن�سف مجموع الم�ستطَلعين. 
عندما تّم تحليل المجموعات الخم�ص على نحو ن�سبّي، اّت�سح اأّن اأفراد المجموعة اأ 
الأكثر �سعفًا، ي�سعرون في اأحيان كثيرة اأنهم معّر�سون لمخاوف عدة ب�ساأن م�ستقبلهم. 
ينطبق هذا اأي�سًا على المجموعة ب، وهي من المجموعات الأكثر ثقة بالم�ستقبل 
اإلى ثالث نقاط: األ تكون ناجحًا في الحياة كما ترغب، اأن تختلف جديًا  ا�ستناداً 
مع الوالدين، اأن ت�سبح مدمنًا على المخدرات. رغم التفاوؤل الكبير الذي تبديه هذه 

المجموعة، يواجه اأفرادها �سغوطًا �سديدة لتجّنب الفقر، اأو للهرب منه.

خال�سة

اليقين في حياة ال�سباب في منطقة ال�سرق  اأهّمية حالة غياب  يتناول هذا الف�سل 
باأ�سكاله المختلفة و�سيلة  اأفريقيا. في راأيي، ي�سكّل تحديد الأمن  الأو�سط و�سمال 
لالحتياط من حالت غياب اليقين. من الناحية المفاهيمّية، تت�سّكل حالت غياب 
اليقين �سمن ثالثة م�ستويات مترابطة: الأمن الوجودّي على الم�ستوى الفردّي؛ 
الأمن المعي�سّي على م�ستوى الأ�سرة؛ توفير الرعاية على م�ستوى النظام ال�سيا�سّي 
التي يج�ّسدها عمومًا المجتمع والدولة. في هذه ال�سياقات، يكت�سب غياب العنف 
اأهّمية اأ�سا�سّية. وفي حين ي�ساهم اإنتاج اأ�سكال الأمان في احتواء حالة غياب اليقين، 
يواجه ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا تحّديات كبيرة. فخالل 
ال�سنوات الأخيرة، �سهدت الظروف الجتماعّية والحياة اليومّية في المنطقة تغّيراً 
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اأ�سا�سيّاً، نتيجة ال�سطرابات ال�سيا�سّية، وت�ساعد العنف، وال�سعوبات القت�ساديّة، 
ال�سابقة،  المواجهة  اإ�ستراتيجّيات  تعد  لم  واليوم،  العولمة.  دينامّيات  اإلى  اإ�سافة 
الهادفة اإلى الحّد من انعدام الأمن، فعالة �سوى بدرجة معّينة، اأو لم تعد فّعالة على 
الإطالق. في النتيجة، يواجه ال�سباب الذين ل ي�سّكلون مجموعة متجان�سة، درجات 
مختلفة من التعّر�ص اإلى المخاطر ونقاط ال�سعف. للوهلة الأولى، يمكن الك�سف 
عن هذا تجريبّيًا في حال مقارنة المجموعة الأكثر �سعفًا مع المجموعة الأكثر 
اأكثر من ن�سف مجموع الم�ستطَلعين.  اإذ ت�سّكل هاتان المجموعتان معًا  مرونة؛ 
تتاألّف المجموعة الأكثر مرونة، التي تعي�ص و�سط ظروف اآمنة من حيث الموارد 
ر اأفرادها عن ذاتهم )الموؤ�ّسر الأمنّي(، ب�سورة اأ�سا�سّية من  )الموؤ�ّسر الطبقّي( وت�سوُّ
تالمذة المدار�ص وطاّلب الجامعات. ثالثة اأرباعهم لم يختبروا اأّي تجربة �سخ�سّية 
اأو  ثابتة من الأ�سدقاء  مع العنف، ويتمّتعون ب�سبكات متينة على �سورة مجموعة 
اأّن ثقتهم بالعائلة والموؤ�ّس�سات التعليمّية وال�سرطة والحكومة  عبر الإنترنت، كما 
م�ستقّرة اإلى حّد كبير. توؤّكد ن�سبة �سغيرة منهم فقط مواجهتها مخاوف كبيرة ب�ساأن 

الجدول 2.13 النظرة اإلى الم�ستقبل

)هـ()د()ج()ب()اأ(المجموع

الحياة ال�سخ�سيّة والم�ستقبل
132789116– اأميل اإلى الت�ساوؤم

655472746265– اأميل اإلى التفاوؤل

221920182729– نظرة مختلطة، بتفاوؤل وت�ساوؤم

م�ستقبل المجتمع
304120253227– اأميل اإلى الت�ساوؤم

705980756873– اأميل اإلى التفاوؤل

ال�سوؤال “كيف تنظر اإلى م�ستقبلك وحياتك ال�سخ�سية؟”.
ال�سوؤال “وفيما يخ�ّص م�ستقبل مجتمعنا؟ كيف تنظر اإليه؟”.

الأ�سئلة 165، 166.
مالحظة حجم العّينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 

تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف.
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الم�ستقبل. يبدو اأّنه من الممكن معالجة حالة غياب اليقين، اإذ اإّن لدى الكثير منهم 
– التي تعي�ص و�سط  تتاألّف المجموعة الأكثر �سعفًا  ثقة بالم�ستقبل. في المقابل، 
ر اأفرادها عن ذاتهم – ب�سورة اأ�سا�سّية من  ظروف غير اآمنة من حيث الموارد وت�سوُّ
ة. لكّن ثلثي اأفرادها هم بال عمل، �سواء ب�سفة  ال�سباب الذين اأ�ّس�سوا اأ�سرتهم الخا�سّ
موؤّقتة اأو دائمة. في حين اأّن اأكثر من ثلثهم ي�سفون اأنف�سهم بالالجئين. لقد اختبروا 
ا�سطرابات درامّية في ال�سنوات الأخيرة، و�سبق لن�سفهم تقريبًا اأن �سهد ف�سوًل كثيرة 
من العنف، في حين اأّن ثلثهم معزول اجتماعّيًا اإلى حّد كبير؛ يفتقر هوؤلء ال�سباب 
اإمكانّية ل�ستخدام الإنترنت. كما  اإلى مجموعة ثابتة من الأ�سدقاء، ولي�ص لديهم 
ترى هذه المجموعة اأّنها تواجه العديد من المخاوف الرئي�سّية. ينظر نحو ن�سفهم 
اإلى م�ستقبلهم ال�سخ�سّي نظرة قاتمة اأو مختلطة. وفي النتيجة، يواجهون حالت 
ماأ�ساويّة من غياب اليقين لها اأي�سًا عواقب ج�سدّية. بالن�سبة اإلى البع�ص، اإّن الإجهاد 
اأو ال�سعور باأنهم ل ي�ستخدمون اإمكاناتهم الكاملة وا�سح جّداً لدرجة اأّنهم ي�سعرون 
بالمر�ص. عمومًا، تتاأرجح اأو�ساع ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

بين غياب اليقين والثقة. 





الق�سم الأول

العادات والقيم
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يورغ ِغرِتل ودافيد كروير

قيم  اأهمية  ندر�ص  الف�سل،  الب�سري. في هذا  لل�سلوك  نقاطًا مرجعية  القيم  ت�سّكل 
وتطّلعات ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ن�ستك�سف مدى ثبات 
قيمهم مع الأخذ بالعتبار الأزمات المتعّددة وال�سطرابات الم�ستمرة التي ت�سهدها 
 (Bennani-Chraïbi مجتمعات ال�سرق الأو�سط. في الت�سعينيات، و�سفت بناني ال�سرايبي
(1994 لأول مرة اآلية ت�سكيل الهوية في اأو�ساط ال�سباب العربي بـ“الفبركة الثقافية” 

)التجميع الثقافي(. يحيط هذا الم�سطلح باآلية جمع �سظايا الهوية الناتجة جزئيًا عن 
القيم والمعتقدات “التقليدية”، وجزئيًا عن المراجع الثقافية “الحديثة” بما في ذلك 
الإ�ستراتيجيات الإبداعية للتعامل مع الم�سكالت والتحديات الجتماعية والقت�سادية 
الحديثة. منذ ذلك الحين، بداأ ال�سباب يواجهون المزيد من المتطلبات التي يفر�سها 
عليهم المجتمع. ت�سمل المتطّلبات الأ�سا�سية الحالية ا�ستعداداً اأكبر للحركة والعفوية 
والحزم وال�ستقالل، اإنما بالأخ�ّص المرونة والإبداع وال�سرعة ومهارات في حّل 
الم�سكالت. وبات يتطّلب دخول عالم العمل الماأجور الآن كفاءات اأ�سا�سية كالوفاء 
والموثوقية والن�سباط وال�سمولية. في بع�ص الحالت، قد يحتاج الفاعلون اأي�سًا اإلى 
مهارات لغوية اأو اجتماعية خا�سة، بالإ�سافة اإلى القدرة على التعامل مع التركيبات 
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لة، اكت�سب العديد من ال�سباب العرب مهارة في �سقل  الدينية والإقليمية. في المح�سّ
هوياتهم و�سيرهم الذاتية و�سط تلك العوالم المتعّددة الأوجه.

اليوم، ظهرت نقاط مرجعية معيارية جديدة في ال�سير الذاتية في الدول العربية. ويعود 
هذا اإلى ت�سارع وتيرة العولمة، وانت�سار �سبكات التوا�سل، وتجارب موؤلمة للعنف 
الم�سهدي والج�سدي. في اإطار تفاقم حالة غياب اليقين وانت�سار فقدان الأمن على نطاق 
وا�سع في اأعقاب الربيع العربي، ُيطرح �سوؤال اأ�سا�سي عن كيفية تاأثير فقدان الفر�ص والركائز 
الموؤ�س�ساتية الموثوق بها في قيم ال�سباب. نحن نرى اأن القيم توؤّمن خيارات واأنماطًا 

:)Fritzsche 2000( للتوّجه الذاتي مرغوب فيها على ال�سعيدين الجتماعي وال�سخ�سي

اأنها  ل ت�سّكل ]القيم[ و�سفات عملية للعمل، ولي�ست معايير، كما 
لي�ست ُملِزمة ول اإجبارية. اإن القيم مفاهيم فردية لما ي�ستحّق الطوق 
“يمكن”  عامة  مرجعية  نقاطًا  ال�سدد  هذا  في  ت�سّكل  هي  لذا  اإليه. 
لل�سلوك الب�سري اأن ُيوّجه عبرها لكن “لي�ص بال�سرورة”... في حين اأن 
المعايير فّعالة في المقام الأول “بين” النا�ص وتحّدد هيكلية �سلوكنا... 

اإن القيم موجودة “في” النا�ص.
)المرجع ال�سابق: 97، ترجمتنا الخا�سة، الكلمات المو�سوعة بين 
مزدوجين م�سار اإليها في الن�سخة الأ�سلية(.

نعر�ص درا�ستنا للقيم في اأربعة اأق�سام. نبداأ بتقديم ال�سباب الذين جرت مقابلتهم. 
ثم ن�ستك�سف ونناق�ص مجموعات قيمهم. بعد ذلك، نناق�ص عناقيد القيم وعالقاتها 
التي تربط مجموعات ال�سباب ما رواء الحدود الوطنية، ثم نرّكز على تاأثير التمّزقات 
الجتماعية ومخاوف ال�سباب، بت�سليط ال�سوء على ال�سطرابات في حياة الأفراد 

وتحويل القيم.

خ�سائ�ص ال�سباب العرب

تم اإجراء مقابالت مع ال�سباب العرب والبالغين ال�سباب في ثمانية بلدان في �سيف 
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2016. تتراوح اأعمارهم بين 16 و30 �سنة، وما زال غالبيتهم يعي�سون مع اأهلهم، 
واأقّل من ثلثهم قد اأ�ّس�سوا اأ�سرهم الخا�سة. اإنها الحال خ�سو�سًا بالن�سبة اإلى الن�ساء اللواتي 
لديهّن ميل اإلى الزواج في �سّن اأ�سغر من الرجال من اأبناء جيلهم. رغم هذا، جميعهم 
تقريبًا يرون اأنف�سهم “�سبابًا” )91% من الإناث، 93% من الذكور( ل “بالغين”. 
ويحافظون جميعهم تقريبًا على عالقات متينة مع والديهم: يعي�سون معهم، وغالبًا 
ما يتناولون الطعام معًا، ول يزال الثلثان ينتمون اإلى وحدة التكاثر نف�سها، ما يعني اأنه 
ة كبيرة من مدخول اأع�ساء  يمكنهم امتالك مال الإنفاق الخا�ص بهم، لكن ُتجّمع ح�سّ
الأ�سرة �سمن ميزانية م�ستركة. حتى البالغون ال�سباب الذين يملكون اأ�سرتهم الخا�سة 
يحافظون على عالقات عدة مع والديهم )انظر الف�سل 7(. اإن الخ�سائ�ص الرئي�سية 
الم�ستخدمة في الق�سم التالي لو�سف ال�سباب هي: م�ستواهم التعليمي ومهاراتهم 
اللغوية وو�سعهم الطبقي وم�ساركتهم في ن�ساط ال�سبكات الجتماعية واأهدافهم في 
الحياة ونظرتهم اإلى اأهمية الأ�سرة والأطفال والعالقات بين الأجيال، وكذلك ح�ّسهم 

بالنتماء. نرى اأن هذه الخ�سائ�ص مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بت�سكيل قيم ال�سباب.

الجدول3.1  ال�سباب والتعليم

الأ�سرةالعمر الجندرالمجموع
خا�سةالأهل 30–26 25–21 20–16اأنثى ذكرالمعّدل اأعلى �سهادة درا�سية تم تح�سيلها 

42523528اأّمي)ة(

22322424يكتب ويقراأ

1516151713161320الم�ستوى البتدائي

4144396134274729الم�ستوى الإعدادي/ الثانوي

1617161322141714البكالوريا/التوجيهي 

56426654�سهادة حرفية/فنية

161418220281421�سهادة جامعية )الإجازة، الماج�ستير(

)3()4()7()2()5()7(الدكتوراه 

100100100100100100100100المجموع )%( 

الأ�سئلة 3، 4، 15، 26.
مالحظة حجم العينة = 9 اآلف �سخ�ص. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | “اأ�سرة 
الأهل” = يعي�ص الم�ستطَلعون مع والديهم في المنزل نف�سه؛ “اأ�سرة خا�سة” = اأ�ّس�ص الم�ستطَلع اأ�سرته الخا�سة. تمّثل 

الأرقام المو�سوعة بين قو�سين حالت فردية.



90

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

التعليم
الم�ساركين  بع�ص  اأوًل، لأن  ال�سهل.  بالأمر  لي�ص  التعليم  التحقيق في مجال  اإن 
على  ف�ساًل  العلمي.  وتح�سيلهم  تدّربهم  خ�سّم  في  يزالون  ل  ال�ستطالع  في 
الأحيان  بع�ص  المدر�سة تحّوًل كبيراً في  الت�سجيل في  �سهدت معّدلت  ذلك، 
)ارتفاعًا في اأحيان كثيرة( في غ�سون ب�سع �سنوات فقط، ما جعل المقارنات بين 
باأكملها،  ال�سيء، خا�سة عندما تكون منطقة  بع�ص  للجدل  مثيرة  المجموعات 
ولي�ص دولة واحدة فقط، معنية بالدرا�سة. ما هو الو�سع التعليمي العام وال�سامل 
الثالث  المجموعات  المقابالت؟ عند تجميع  اأجريت معهم  الذين  لالأ�سخا�ص 
القراءة  الذين يجيدون  النا�ص  الأميين،  – اأي  اأدنى م�ستوى علمي  �سّجلت  التي 
والكتابة لكنهم لم يدخلوا المدار�ص، ف�ساًل عن اأولئك الذين لم يتخّطوا مرحلة 
لم يحظوا  الم�ستطَلعين  اأن نحو خم�ص  – نكت�سف  المدر�سي  الإبتدائي  التعليم 
الكبرى،  الغالبية  اأما   .)3.1 )الجدول  الر�سمي  التعليم  من  الأدنى  بالحّد  �سوى 
الذين  الأ�سخا�ص  من  جزء  يزال  ل  ل�سّنهم،  وفقًا  ثانوي.  تعليم  على  فح�سلت 
اأجريت معهم المقابالت في مرحلة التدريب )المهني(، في حين اأن الأكبر �سّنًا 
�سبيل  اأجر )على  اأي  تقا�سي  بالعمل، دون  قد تخّرجوا وبا�سروا  ربما يكونون 
العمر  ي�سّكل  لذلك،  الأجر.  مدفوعة  وظيفة  في  اأو  منزل(  رّبة  العمل:  المثال 

التعليمية. الم�ستويات  تقييم  في  مهّمًا  عن�سراً 
تتراوح  الذين  اأ�سغر مجموعة )الأ�سخا�ص  اأن  العمر، نجد  عند تطبيق عن�سر 
الذين  التالميذ  من  ن�سبة  اأعلى  كبير  بفارق  ت�سّم  �سنة(  16 و20  بين  اأعمارهم 
يتمّتعون بم�ستوى تعليمي ثانوي واإعدادي  ، وعدد �سغير فقط منهم لديهم اأعلى 
الذين  )الأ�سخا�ص  المتو�سطة  المجموعة  اأما  الثانوية.  الدرا�سية  ال�سهادة  من 
تتراوح اأعمارهم بين 21 و25 �سنة(، فُتظهر توزيعًا اأو�سع للدرجات التعليمية. 
التي  �سنة(،  26 و30  بين  اأعمارهم  تتراوح  )الذين  �سنًا  الأكبر  المجموعة  في 
اأكمل كثيرون من اأع�سائها تعليمهم وتدريبهم، نجد اأعلى درجة من ال�ستقطاب: 
ثالثة  اأن  متدنية جداً، في حين  بدرجة  فقط  اأو  بتعليم ر�سمي  يتمّتعون  ربعهم ل 
ال�سهادات  حاملي  ربع  من  )اأكثر  العالي  التعليم  مرحلة  ا�ستكملوا  قد  اأرباعهم 
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الذين  الأ�سخا�ص  اأو�ساط  في  اأكثر و�سوحًا  ال�ستقطاب  الجامعية(. ونجد هذا 
اأ�ّس�سوا اأ�سرهم الخا�سة. ب�سورة اإجمالية، يظهر نمط معّين معروف من الدرا�سات 
تح�ّسنت  التعليم  وم�ستويات  بالمدر�سة  اللتحاق  معّدلت  اأن  وهو  الأخرى، 
بين معّدلت عدد  فبالمقارنة  البلدان كبير.  بين  الفارق  الوقت. لكن  عمومًا مع 
ولبنان  البحرين وتون�ص وفل�سطين  اأن  تبّين  تم تح�سيلها،  التي  الدرا�سة  �سنوات 
هم في ال�سدارة، بمعّدل   اثني ع�سر اأو ثالثة ع�سر عامًا من الدرا�سة، تليهم الأردن 
التعليم.  من  �سنة  ع�سرة  واإحدى  ع�سر  بين  يتراوح  معّدل  مع  وم�سر  والمغرب 
اليمن، و�سبع �سنوات  التعليم في  المعدلت، فبلغت ثماني �سنوات من  اأدنى  اأما 

لبنان. في  ال�سوريين  لالجئين 

اللغوية المهارات 
لغتهم  العربية  اأن  ال�ستطالع )%99(  �سملهم  الذين  تقريبًا  ال�سباب  ذكر جميع 
الأم. من المالحظ اأن اللهجات العربية المحكّية تختلف جداً عن بع�سها بع�سًا 
اأي  المكتوبة وحدها،  اللغة  اإن  القواعد.  والنطق وحتى  المفردات  اإلى  بالن�سبة 
للمتكّلم  ت�سمن  التي  المدار�ص، هي  �ص في  ُتدرَّ التي  الحديثة،  الف�سحى  العربية 
القدرة على التوا�سل عبر الحدود الوطنية. اأما اللغات الأ�سلية الثانية، التي تاأتي 
اأ�سا�سية(،  ب�سورة  لبنان  في   ،%2( الإنكليزية  فهي:  كبير،  بفارق  العربية  بعد 
اأما  اأ�سا�سية(.  ب�سورة  المغرب  )في  والفرن�سية  المغرب(  في  )فقط  والأمازيغية 
الأولى  المرتبة  الإنكليزية  فتحتّل  ال�سباب،  يتقنها  التي  الثانية  الّلغة  اإلى  بالن�سبة 
في  معكو�ص  الو�سع  هذا   .)%18( الفرن�سية  على  بو�سوح  متقّدمة   )%34(
اإذ  الإنكليزية(،  و%29  الفرن�سية  يتقنون   %55 )مجتمعتين:  وتون�ص  المغرب 

البلدين عالقات تاريخية قوية بفرن�سا. تربط كال 

الطبقي الو�سع 
الح�سول على  اإمكانية  فهم  واآخر. وبغية  بلد  بين  الت�سنيف الجتماعي  يختلف 
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اأربعة  على  ي�ستند  الجتماعية”،  للطبقات  “موؤ�سراً  و�سعنا  الموارد،  مختلف 
ال�سكني، وتقييم  الأ�سرة، والو�سع  ثراء  لالأب، ودرجة  العلمي  الو�سع  معايير: 
ي�سّجلها  التي  النتيجة  ارتفعت  2(. كلما  الف�سل  )انظر  القت�سادي  للو�سع  ذاتي 
اأعلى م�ستوى.  المناطق، كان و�سعهم الجتماعي  الم�ستطَلع وعائلته في هذه 
ك�سف تحليلنا عن بع�ص الختالفات الوا�سحة: كّلما ارتفعت الطبقة الجتماعية 
والمتزوجين.  ال�سّن  بكبار  مقارنة  والعازبين  �سنًا  الأ�سغر  ن�سبة  ازدادت  مثاًل، 
ب�ساأن  تفاوؤًل  اأقّل  وهم  بالأمان  اأدنى  �سعور  فلديهم  الدنيا،  الطبقات  اأفراد  اأما 

الم�ستقبل.

ال�سبكات الجتماعية
ويملك  الإنترنت،  ال�ستطالع  �سملهم  الذين  الأ�سخا�ص  اأرباع  ثالثة  ي�ستخدم 
الجتماعية،  ال�سبكات  ت�ستخدم  منزلهم.  في  بالإنترنت  اّت�ساًل  تقريبًا  ن�سفهم 
اأ�سا�سية  “فاي�سبوك” و“وات�ص اآب”، للتوا�سل مع العائلة والأ�سدقاء ب�سورة  مثل 
الدينية )%13(.  اأو  ال�سيا�سية )%9(  للتعبئة  الم�ستخدمين(، ونادراً  )75% من 
يمتلك ثالثة اأرباع الأ�سخا�ص الذين تمت مقابلتهم هاتفًا ذكيًا. في الوقت نف�سه، 
ينتمي اأكثر من الن�سف اإلى دائرة ثابتة من الأ�سدقاء، وجميعهم تقريبًا را�سون اأو 
�سبعة من  اأ�سل  لكْن واحٌد من  الأ�سدقاء.  را�سون جداً عن عالقاتهم مع هوؤلء 
بالإنترنت.  اّت�ساًل  يملك  الأ�سدقاء ول  اإلى مجموعة من  ينتمي  الم�ساركين ل 
اأو�ساط ال�سوريين الالجئين في لبنان وال�سباب  هذا الو�سع هو الأكثر �سيوعًا في 
في اليمن والمغرب. عمومًا، اإن م�ساعر التعّلق الأقوى هي لـ“الموؤ�س�سات خارج 
الإنترنت”، اأي العائلة )معّدل   التقييم 8.2 على مقيا�ص يتراوح بين1 و10(، واأبناء 
ال�سباب غير  المنطقة )بمعدل 7.1(، والمجتمع الديني )بمعدل 7.0(. ي�سّجل 
المّت�سلين بالإنترنت نقاطًا اأعلى هنا. من ناحية اأخرى، اإن م�ستخدمي الإنترنت 
العالم، خ�سو�سًا عبر  اأنحاء  بقية  ال�سباب في  اأكبر مع  بعالقة  ي�سعرون  الذين  هم 
اهتماماتهم الم�ستركة في مجال الأزياء )35%( وكرة القدم )34%( والمو�سيقى 
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)32%(. ويمكن تق�سيم هذا المعّدل ب�سكل اأكبر ا�ستناداً على الجندر. فالذكور 
يهيمنون في مجال الهتمام بكرة القدم )49% من الذكور، مقارنة بـ18% من 
الإناث( واألعاب الكمبيوتر )34% مقابل 24%(، في حين يطاول التوا�سل عبر 

الهتمام بالأزياء الإناث ب�سورة اأكبر )39% مقابل %30(.

الحياة اأهداف 
اأربعة خيارات ممكنة،  ت�سم  قائمة  اختيار هدف وحيد من  منهم  ُطلب  عندما 
اختار ن�سف الم�ستطَلعين تقريبًا “عمل جّيد”، وما يقارب الثلث “زواج ناجح”، 
اإلى  ي�سير هذا   .)3.2 عائلية جّيدة” )الجدول  “عالقات  الخم�ص  يقّل عن  وما 
الأهمية الأ�سا�سية للعمل والأمل في تحقيق م�ستقبل مر�ٍص مرتبط بالح�سول على 
اإلى  بالن�سبة  كبيرة  ب�سورة  والن�ساء ملحوظة  الرجال  بين  الفروقات  لكن  عمل. 
بثلث  مقارنة  الح�سول على عمل جيد  اختاروا  الرجال  ثلثا  فنحو  اأول هدفين. 
الرجال هم  يزال  العمل حيث ل  ل�سوق  الحالي  الو�سع  مع  يتوافق هذا  الن�ساء. 
مدفوع  عمل  في  اأ�سا�سًا  الن�ساء  توّظف  وحيث  الرئي�سيين،  الم�سالح  اأ�سحاب 
الأجر كن�ساط موؤقت. غالبًا ما تبحث تلك الن�ساء عن عمل خالل المدة الممتّدة 
م�ستقّلة  اأ�سرة  اإن�ساء  يحّتمها  التي  الجديدة  المتطّلبات  وظهور  تخّرجهّن  بين 
)انظر الف�سل 7(. غالبًا ما تعود الن�ساء على وجه الخ�سو�ص اإلى ممار�سة العمل 
الن�ساء  اإن غالبية من  النتيجة،  اإنجاب الأولد. في  المنزل بعد  المدفوع في  غير 
اأهّم  الناجح  الزواج  ترى  ال�ساحقة،  الأغلبية  ي�سّكلن  يعدن  لم  واإن  ال�سابات، 
الزواج  ويحتّل  العمر.  في  التقّدم  مع  الرغبة  تزداد هذه  الحياة.  في  لهّن  هدف 
اأن�سوؤوا  الذين  ال�سباب  البالغين  مجموعة  اإلى  بالن�سبة  الأولى  المرتبة  الناجح 

الخا�سة. اأ�سرهم 
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الجدول 3.2 خ�سائ�ص ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

الجندرالعمرالأ�سرةالمجموع

ذكراأنثى20-2516-3021-26الأهلخا�سةالمعّدل

5256515253515747الدين: “ما درجة تديّنك؟” )10 نقاط = “متديّن جداً؛ هنا: 10–8 نقاط( 

8385828484818582“ما راأيك، الدين �ساأن خا�ص ول يجب اأن يتدخل اأحد فيه؟” = “نعم”

الأهداف الفردية: “ما هو الأهّم لم�ستقبلك ال�سخ�سي؟” )حّدد خياراً واحداً(
4833544150523462– “عمل جّيد”

3045243731224119– “زواج ناجح”

1921182016202216– “عالقات عائلية جيدة”

42523744– “اأ�سدقاء جّيدون”

العالقات الجتماعية:
9294919392909390– “الأ�سرة: المرء بحاجة اإلى اأ�سرة لكي يعي�ص حياة �سعيدة” = “نعم”

8591838986818684– “الأطفال: المرء بحاجة اإلى الأطفال لكي يعي�ص حياة �سعيدة” = “نعم”

7173697369707170– “تربية اأطفالك وفقًا للطريقة التي ترّبيت عليها من قبل والديك”اأ

4442444244454444– “الأجيال: العالقات بين الجيل الأ�سغر والجيل الأكبر �سنًا”ب =متوترة 

3432363436343237– يجب على الجيل القديم اأن يخّفف متطّلباتهج = “نعم” 

الذات والمجتمع:
1721161817181619– “اأ�سعر بالإق�ساء من المجتمع” )10 نقاط = مّتفق تمامًا؛ هنا: 10–8 نقاط( 

101110910101011– “اأنتمي اإلى الأقلية” )10 نقاط = مّتفق تمامًا؛ هنا: 10–8 نقاط( 

– “اأرى نف�سي مواطنًا يتمّتع بالحقوق نف�سها التي يتمّتع بها جميع المواطنين الآخرين” )نقطة 
واحدة = غير مّتفق على الإطالق؛ هنا: 3–1 نقاط(

101091199811

الم�ستقبل: “كيف تنظر اإلى م�ستقبلك وحياتك ال�سخ�سية؟”
1317121613121116– اأميل اإلى الت�ساوؤم

6563666364676762– اأميل اإلى التفاوؤل

2220232223222222– نظرة مختلطة، بتفاوؤل وت�ساوؤم

“وفيما يخ�ّص م�ستقبل المجتمع؟”
3033293230292733– اأميل اإلى الت�ساوؤم

7067716870717367– اأميل اإلى التفاوؤل

الأ�سئلة 120، 121، 124، 127، 133، 138، 139، 144، 165، 166.
تدوير  نتيجة  اأخطاء  ترد  قد  المئوية.  بالن�سب  معرو�سة  الأرقام  �سخ�ص.  اآلف   9  = العينة  حجم  مالحظة 
متدّين  “غير   =1  )10 اإلى   1 )مقيا�ص من  “الدين”:  يلي:  الأ�سئلة هي كما  الإجابة عن  | خيارات  الأرقام. 
 =1  )10 اإلى   1 )من  و“المواطنة”:  “الأقليات”  “ال�ستبعاد”،   .” جداً “متدّين   =10  / الإطالق”  على 

“موافق تمامًا”.  =10 تمامًا” /  “اأعار�ص 
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الجدول 3.2 خ�سائ�ص ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

الجندرالعمرالأ�سرةالمجموع

ذكراأنثى20-2516-3021-26الأهلخا�سةالمعّدل

5256515253515747الدين: “ما درجة تدّينك؟” )10 نقاط = “متديّن جداً؛ هنا: 10–8 نقاط( 

8385828484818582“ما راأيك، الدين �ساأن خا�ص ول يجب اأن يتدخل اأحد فيه؟” = “نعم”

الأهداف الفردية: “ما هو الأهّم لم�ستقبلك ال�سخ�سي؟” )حّدد خياراً واحداً(
4833544150523462– “عمل جّيد”

3045243731224119– “زواج ناجح”

1921182016202216– “عالقات عائلية جيدة”

42523744– “اأ�سدقاء جّيدون”

العالقات الجتماعية:
9294919392909390– “الأ�سرة: المرء بحاجة اإلى اأ�سرة لكي يعي�ص حياة �سعيدة” = “نعم”

8591838986818684– “الأطفال: المرء بحاجة اإلى الأطفال لكي يعي�ص حياة �سعيدة” = “نعم”

7173697369707170– “تربية اأطفالك وفقًا للطريقة التي ترّبيت عليها من قبل والديك”اأ

4442444244454444– “الأجيال: العالقات بين الجيل الأ�سغر والجيل الأكبر �سنًا”ب =متوترة 

3432363436343237– يجب على الجيل القديم اأن يخّفف متطّلباتهج = “نعم” 

الذات والمجتمع:
1721161817181619– “اأ�سعر بالإق�ساء من المجتمع” )10 نقاط = مّتفق تمامًا؛ هنا: 10–8 نقاط( 

101110910101011– “اأنتمي اإلى الأقلية” )10 نقاط = مّتفق تمامًا؛ هنا: 10–8 نقاط( 

– “اأرى نف�سي مواطنًا يتمّتع بالحقوق نف�سها التي يتمّتع بها جميع المواطنين الآخرين” )نقطة 
واحدة = غير مّتفق على الإطالق؛ هنا: 3–1 نقاط(

101091199811

الم�ستقبل: “كيف تنظر اإلى م�ستقبلك وحياتك ال�سخ�سية؟”
1317121613121116– اأميل اإلى الت�ساوؤم

6563666364676762– اأميل اإلى التفاوؤل

2220232223222222– نظرة مختلطة، بتفاوؤل وت�ساوؤم

“وفيما يخ�ّص م�ستقبل المجتمع؟”
3033293230292733– اأميل اإلى الت�ساوؤم

7067716870717367– اأميل اإلى التفاوؤل

اأ ورد ال�سوؤال الكامل على النحو التالي: “هل �ستقوم )اأو تقوم( بتربية اأطفالك بالطريقة نف�سها التي ترّبيت عليها 

من قبل والديك؟ الإجابات هنا = “بالطريقة نف�سها تمامًا” “بالطريقة نف�سها تقريبًا”. ب ورد ال�سوؤال الكامل على 
النحو التالي: “كيف ت�سف العالقات بين الجيل الأ�سغر والجيل الأكبر في بلدك؟” = “متوترة”. ج ورد ال�سوؤال 
الكامل على النحو التالي: “يجب على الجيل الأكبر �سنًا التخفيف من مطالبه لم�سلحة الجيل الأ�سغر �سنًا”.
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اأهمية الأ�سرة
ترتبط اإحدى الأ�سئلة ذات ال�سلة باأهمية الأ�سرة والأطفال والعالقات بين الأجيال 
اأ�سرة  اإلى  المرء بحاجة  اأن  ال�سباب  الكبرى من  الغالبية  تعتقد   .)3.2 )الجدول 
الفئات  وبين  الجن�سين،  بين  �سغيرة  الختالفات  اأن  كما  �سعيدة.  حياة  ليعي�ص 
الأ�سرة  ُتعتبر  اأو�ساعًا زوجية مختلفة.  يعي�سون  الذين  الأ�سخا�ص  العمرية وبين 
ب�سورة قاطعة النقطة المرجعية الأهّم. ويظهر نمط مماثل بالن�سبة اإلى الأطفال. 
الأطفال وا�سحة جداً. وتزداد هذه  اإنجاب  الرغبة في  اإن  اإلى كثيرين،  فبالن�سبة 
اأ�سرهم  اأ�ّس�سوا  الذين  الأ�سخا�ص  ال�سّن وتبلغ ذروتها لدى  التقّدم في  الرغبة مع 
اأو  اأطفالهم بطريقة مطابقة  الثلثين �سيرّبون  اأكثر من  اأن  الخا�سة. ومن المالحظ 
التمّزقات  اأنه رغم  اإلى  ي�سير هذا  اأهلهم.  التي ح�سلوا عليها من  للتربية  مماثلة 
اإلى  بتما�سك  التالي  الجيل  اإلى  الجتماعية  والقيم  الأعراف  تنتقل  المجتمعية، 

حّد ما.

المجتمع
اإلى اأي مدى ي�سعر ال�سباب بالأمان والدعم والترابط الجتماعي، اإذا ما تم قيا�ص 
من  اأقلية  اإلى  انتمائهم  اأو  المجتمع  عن  لإق�سائهم  الذاتي  لت�سّورهم  وفقًا  ذلك 
الثانية؟ هناك مجموعة �سغيرة  الدرجة  باأنهم مواطنون من  ال�سعور  اأو  الأقليات 
اأكثر  المجتمع، وهم رجال  تمامًا من  اأنها م�ستبَعدة  ت�سعر  بين 10 و%20(  )ما 

منهم ن�ساء، والأهّم اأنهم اأ�س�سوا اأ�سرتهم الخا�سة.
اأي وقت م�سى.  اأكثر من  ال�سباب  الر�سمي متوّفر لدى  التعليم  اإن  باخت�سار: 
اللغوية  المرجعية  النقطة  الإنكليزية،  اإتقان  اإلى  بالإ�سافة  العربية،  اللغة  وت�سّكل 
الأهّم. ثالثة اأرباعهم ي�ستخدمون الإنترنت اأو يمتلكون هاتفًا ذكيًا. اأما الح�سول 
�سة ب�سّدة لقيم  على وظيفة، فهو اأمر اأ�سا�سي لتحقيق طموحاتهم في الحياة المكرَّ

الأ�سرة والأطفال.
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مجموعات قيم ال�سباب

تقت�سر النقطة المرجعية الأ�سا�سية لتحليلنا للقيم على �سوؤال طرحناه على الم�ستطَلعين 
الحياة. تم طرح  لتحقيقها في  ال�سعي  راأيهم عناء  ت�ستحّق في  التي  الأمور  حول 
ال�سوؤال التالي: نحن، الأفراد، لدينا ت�سورات وروؤى حول حياتنا ال�سخ�سية ومواقفنا 
و�سلوكنا. اإذا فكرت في الإنجازات الممكنة في حياتك، ما هي اأهمية هذه النقاط 
بالن�سبة اإليك؟ ُعر�ص بعد ذلك على الم�ستطَلعين ثمانية وع�سرون خياراً لتقييمهم 
اإلى ع�سرة )“مهّمة  وفق مقيا�ص يتراوح من واحد )“غير مهّمة على الإطالق”( 

للغاية”( )انظر الجدول 3.3(.
اإذا ما األقينا نظرة اأولية على النتائج، يثير انتباهنا الخيار الذي حّقق المرتبة الأعلى 
وهو “الإيمان باهلل”، والذي حّل في المرتبة الأدنى وهو “الم�ساركة في المجالت 
ال�سيا�سية”. يرى الق�سم الأكبر اأن “الإيمان باهلل” م�ساألة خا�سة تنتمي اإلى حقل ل 
ينبغي لأحد التدّخل فيه )انظر الجدول 3.2(. لكن الإيمان الديني ل يعني بال�سرورة 
اأنه ينتمي اإلى تّيار ديني، فالإيمان باهلل  اأن الم�ستطَلع نا�سط اجتماعيًا اأو �سيا�سيًا اأو 
ينّم عن قرار �سخ�سي. يوؤّدي هذا، كما يّت�سح في المقابالت النوعية، اإلى نوع من 
التفاوؤل الملحوظ في مواجهة الظروف المعي�سية غير الآمنة والنزاعات الم�سلحة 
ال�سديد لل�سباب  التفاوؤل  والآفاق الم�ستقبلية غير الموؤّكدة. عندما �ُسئل عن �سبب 
العرب رغم اأو�ساعهم غير الم�ستقّرة في اأحيان كثيرة – اأ�سار ثلثا الم�ستطلعين اإلى 
اأنهم ينظرون اإلى م�ستقبل بلدهم بتفاوؤل – كان رّد براق، وهو �ساب من اليمن يبلغ 
من العمر 19 عامًا، معّبراً للغاية. فقد اأّكد بالقول:“اإنني اأ�سارك التوقعات الإيجابية 
.)YE–2( ”نف�سها، لأننا نوؤمن باهلل ونعتقد اأنه �سي�ساعدنا ويوؤّمن لنا كل الأمور الجيدة

اأما اأفراح، وهي خّريجة جامعية غير متزوجة تبلغ من العمر 28 عامًا وتعمل في 
�سنعاء في ور�سة للمعاقين، فاأجابت في النتيجة: “رغم اأنني اأواجه م�سكالت نف�سية 
واقت�سادية واجتماعية ع�سيبة، اأنا اأثق اأنه بقوة اهلل �ست�سل هذه الأزمات اإلى نهايتها، 

.)YE–4( ”واأننا �سنهزم الف�ساد ونحظى بم�ستقبل اأف�سل
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الجدول 3.3 اأهمية الإنجازات المحتملة في الحياة

الإناثالذكورالمجموع

9.19.19.2الإيمان باهلل 

8.98.98.9احترام القانون والنظام 
8.88.88.8تحقيق م�ستوى معي�سة مرتفع

8.88.78.8اأن يكون لدي �سريك حياة يمكنني الوثوق به 
8.78.78.7اأن اأ�سارك في حياة عائلية جّيدة 

8.78.78.7تحقيق اأمان اأكبر
8.68.68.6اأن اأعي�ص حياة �سحية عن وعي

8.58.68.4اأن يكون لدي اأ�سدقاء ممتازون يقدرونني ويتقبلونني
8.48.58.4اأن اأت�سرف بوعي بيئي في اأي ظرف 

8.48.58.4اأن اأكون قادراً على اختيار �سريك حياتي 
8.48.48.4اأن اأكون فخوراً بتاريخ بالدي 

8.48.48.3اأن اأكون مجتهداً ومثابراً وطموحًا 
8.38.38.3ال�ستمتاع بالحياة قدر الإمكان 

8.38.48.2اأن اأكون م�ستقاًل ماليًا عن الآخرين 
8.38.38.2اأن اأتوا�سل مع الآخرين 

8.28.28.2التزام قواعد ال�سرف والعار

8.08.07.9حماية تقاليد وطني الأم
7.98.07.9تطوير خيالي واإبداعي الذاتي

7.97.88.0اأن�سر ر�سالة الإ�سالم 
7.77.77.7الت�سامح مع الآراء التي لم اأتفق معها فعليًا

7.57.67.5العمل بال�ستقاللية عن ن�سائح الآخرين
7.17.27.1اأن اأتجنب التطبيع بنمط الحياة الغربية

7.07.07.0م�ساعدة النا�ص المهم�سين والمنبوذين اجتماعيًا
6.76.66.8ال�سماح لم�ساعري بتوجيه قراراتي

5.96.05.8اأن اأفعل ما يفعله الآخرون
5.86.05.6امتالك ال�سلطة وممار�سة النفوذ

5.25.35.1تحقيق اأجندتي الخا�سة، حتى اإن كانت �سد م�سلحة الآخرين
4.74.94.5الم�ساركة في المجالت ال�سيا�سية

الأ�سئلة 3، 131.
مالحظة تعر�ص الإجابات وفق معّدلت )المتو�ّسط الح�سابي( تتراوح بين نقطة واحدة )“غير مهّم على الإطالق”( 

اإلى ع�سر نقاط )“مهّم للغاية”(. تحّدد الخطوط المنّقطة اأربع نطاقات من القيم المترابطة ب�سورة وثيقة.
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اإ�سراء البالغة من العمر 26 عامًا والمقيمة في غّزة في فل�سطين، والمتفائلة اأي�سًا 
رغم ظروف المعي�سة ال�سعبة هناك، توؤّكد: “نعم، اأنا متفائلة، واأنا اأوؤمن حقيقة باهلل، 

.)PS–5( ”واأنا على يقين اأن اهلل �سوف ي�ساعدنا

نوال، الالجئة ال�سورية في لبنان، اأّكدت: “اأنا متفائلة باأن الحياة �ستكون اأف�سل، 
ون�سلي اإلى اهلل كي يتح�ّسن الو�سع حتى نتمكن من العودة اإلى بلدنا ونعي�ص حياة 

.)LB / SY–6( ”اأف�سل. اإننا نتوّكل على اهلل

لكنهم يرون ال�سيا�سة، بعك�ص ذلك، غير جديرة بالثقة، تحّركها الم�سالح الخا�سة 
“]اأن تكون[  البالغ من العمر 26 عامًا:  لبنان،  والمح�سوبيات. وفق محمد من 
النا�ص ويدفعون  اأن تكون كاذبًا. خالل النتخابات، يرك�سون وراء  �سيا�سيًا يعني 
القتال. ]اإنهم[  “ال�سيا�سيون م�سوؤولون عن  لهم المال كي ينتخبوهم”. واأ�ساف: 

.)LB–7( ”مافيا، ما يعني اأن الدولة تحّولت اإلى مافيا

اأّكد بّراق، وهو �ساب في التا�سعة ع�سرة من العمر من اأبين في اليمن، على نحو 
قاطع: “ل ياأتينا من ال�سيا�سة �سوى ال�سداع. هي مجّرد تمّر�ص في الأكاذيب. اإن 

.)YE–2( ”اللغة ال�سيا�سية في اليمن هي لغة الأ�سلحة

كذلك اأّكد �سعيد من المغرب البالغ من العمر 30 �سنة: “ال�سيا�سة في المغرب 
مزّورة اأ�سا�سًا. ل يمكن لالأطراف تغيير اأي �سيء. اإن برامج كّل الأحزاب متطابقة” 

.)MA–1(
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تك�سف الأ�سئلة حول الإنجازات في الحياة عن مجموعة ثانية ترابطة من خم�سة 
ع�سر بنداً ح�سلت على درجات موافقة عالية مت�ساوية تقريبًا، تتراوح من “احترام 
“التزام قواعد ال�سرف والعار” )8.2 نقطة(.  اإلى  القانون والنظام” )8.9 نقطة( 
هنالك مجموعة ثالثة اأ�سغر حجمًا حّلت بين درجات الموافقة المتو�سطة والعليا. 
وت�سمل الأخيرة “حماية تقاليد وطني الأم” )8.0 نقطة( و“العمل على نحو م�ستقّل 
عن ن�سيحة الآخرين” )7.5 نقطة(. وتتبعها كتلة رابعة ت�سمل “اأن اأتجنب التطّبع 
بنمط الحياة الغربية” و�سوًل اإلى “امتالك ال�سلطة وممار�سة النفوذ”، يليها عن�سران 

الأ�سئلة 1، 131.
تعر�ص الإجابات عبر نقاط )المتو�ّسط الح�سابي( 1 = “غير مهّم على الإطالق”، 10 = “في غاية الأهمية”.

مالحظة يعر�ص الجدول البنود الخم�سة الأكثر اأهمية والبنود الخم�سة الأقل اأهمية، الم�سّنفة بح�سب البلدان. وقد 

الجدول 3.4 اأهمية الإنجازات المحتملة في الحياة: لكّل بلد على حدة

الالجئون اليمنالبحرين المجموع 
ال�سوريون اأ(

فل�سطينالأردنم�سرالمغربلبنانتون�ص

9.1--9.19.59.89.39.49.28.28.5الإيمان باهلل 
8.99.89.19.59.19.17.78.58.68.5احترام القانون والنظام 

8.89.89.09.09.59.17.88.28.38.8تحقيق م�ستوى معي�سة مرتفع
8.89.59.29.09.19.07.88.18.48.9اأن يكون لدي �سريك حياة يمكنني الوثوق به

8.79.49.18.99.18.97.77.98.48.7اأن اأ�سارك في حياة عائلية جّيدة 
8.79.69.08.89.28.77.88.08.48.6تحقيق اأمان اأكبر

8.69.78.78.79.08.87.87.98.38.6اأن اأعي�ص حياة �سحية عن وعي
8.49.78.68.88.58.87.87.58.18.0اأن اأت�سرف بوعي بيئي في اأي ظرف 

8.39.67.58.78.68.67.77.68.27.9اأن اأكون م�ستقاًل ماليًا عن الآخرين 
8.24.69.49.09.38.67.68.38.68.7التزام قواعد ال�سرف والعار

7.95.89.27.58.76.68.07.68.1ن�سر ر�سالة الإ�سالم 
7.14.98.08.47.57.67.37.06.57.1اأن اأتجنب التطّبع بنمط الحياة الغربية

7.03.17.47.98.37.97.66.97.26.9م�ساعدة النا�ص المهم�سين والمنبوذين اجتماعيًا
6.79.35.86.66.16.77.46.66.35.5ال�سماح لم�ساعري بتوجيه قراراتي

5.95.44.96.75.55.66.86.46.05.9اأن اأفعل ما يفعله الآخرون
5.83.35.35.95.96.66.45.96.46.3امتالك ال�سلطة وممار�سة النفوذ

5.22.34.25.35.45.57.05.66.35.7تحقيق اأجندتي الخا�سة، حتى اإن كانت �سد م�سلحة الآخرين
4.73.14.53.94.15.36.36.14.64.5الم�ساركة في المجالت ال�سيا�سية
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اإن كانت �سد م�سلحة  اأجندتي الخا�سة حتى  “تحقيق  اأدنى الدرجات:  حاّل في 
الآخرين” و“الم�ساركة في المجالت ال�سيا�سية”. نجد اأن النتائج متطابقة تقريبًا اإذا 
ما نظرنا اإليها من منظار جندري. تظهر اختالفات طفيفة فقط في مجالت الم�ساركة 
ال�سيا�سية، وثقة المرء باأهدافه، وال�سلطة والنفوذ، واأهمية ال�ستقالل المالي، ولكنها 
عمومًا فئات تنتمي اإلى اأدنى درجات الت�سنيف. كما اأنه ل تكاد توجد اأي اختالفات 
بين الفئات العمرية، في حين تظهر الختالفات الأكثر و�سوحًا بين الدول الفردية 

)الجدول 3.4(. عمومًا هناك اأربع نتائج حا�سمة.

ُحذفت كّل البنود الأخرى. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص المجموع الأعلى لكّل �سّف. | ل. اإ.= ل اإجابة. 
اأ( الالجئون ال�سوريون في لبنان.

الجدول 3.4 اأهمية الإنجازات المحتملة في الحياة: لكّل بلد على حدة

الالجئون اليمنالبحرين المجموع 
ال�سوريون اأ(

فل�سطينالأردنم�سرالمغربلبنانتون�ص

9.1--9.19.59.89.39.49.28.28.5الإيمان باهلل 
8.99.89.19.59.19.17.78.58.68.5احترام القانون والنظام 

8.89.89.09.09.59.17.88.28.38.8تحقيق م�ستوى معي�سة مرتفع
8.89.59.29.09.19.07.88.18.48.9اأن يكون لدي �سريك حياة يمكنني الوثوق به

8.79.49.18.99.18.97.77.98.48.7اأن اأ�سارك في حياة عائلية جّيدة 
8.79.69.08.89.28.77.88.08.48.6تحقيق اأمان اأكبر

8.69.78.78.79.08.87.87.98.38.6اأن اأعي�ص حياة �سحية عن وعي
8.49.78.68.88.58.87.87.58.18.0اأن اأت�سرف بوعي بيئي في اأي ظرف 

8.39.67.58.78.68.67.77.68.27.9اأن اأكون م�ستقاًل ماليًا عن الآخرين 
8.24.69.49.09.38.67.68.38.68.7التزام قواعد ال�سرف والعار

7.95.89.27.58.76.68.07.68.1ن�سر ر�سالة الإ�سالم 
7.14.98.08.47.57.67.37.06.57.1اأن اأتجنب التطّبع بنمط الحياة الغربية

7.03.17.47.98.37.97.66.97.26.9م�ساعدة النا�ص المهم�سين والمنبوذين اجتماعيًا
6.79.35.86.66.16.77.46.66.35.5ال�سماح لم�ساعري بتوجيه قراراتي

5.95.44.96.75.55.66.86.46.05.9اأن اأفعل ما يفعله الآخرون
5.83.35.35.95.96.66.45.96.46.3امتالك ال�سلطة وممار�سة النفوذ

5.22.34.25.35.45.57.05.66.35.7تحقيق اأجندتي الخا�سة، حتى اإن كانت �سد م�سلحة الآخرين
4.73.14.53.94.15.36.36.14.64.5الم�ساركة في المجالت ال�سيا�سية
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اأوًل، يحتّل “الإيمان باهلل” بو�سوح المرتبة الأولى في ثالثة بلدان فقط: المغرب 
وفل�سطين واليمن. في البحرين واأو�ساط الالجئين ال�سوريين في لبنان، ياأتي “احترام 
“تحقيق م�ستوى معي�سة  القانون والنظام” في المقام الأول، وفي تون�ص، ي�سّكل 
بين  جداً  �سغير  فالفارق  ولبنان،  م�سر  في  اأما  الرئي�سي.  القلق  م�سدر  مرتفع” 

“الإيمان باهلل” والقيم الأخرى.
ثانيًا، ل ت�سهد القيم الأكثر اأهمية اختالفًا كبيراً بين الدول. ففي غالبية البلدان 
با�ستثناء المغرب، يتبع “الإيمان باهلل” اعتناق خم�ص قيم اأخرى بترتيب متفاوت: 
“احترام القانون والنظام”، “تحقيق م�ستوى معي�سة مرتفع”، “تحقيق اأمان اأكبر” 
و“اأن اأ�سارك في حياة عائلية جّيدة” و“اأن يكون لدي �سريك حياة يمكنني الوثوق 
اأو�ساط الم�ستطَلعين تقّدم موجزاً جيداً عن  به”. تبرز في النتيجة ثالث نواٍح في 
الظروف الجتماعية لل�سباب في العالم العربي عام 2016. اإن العديد منهم قلقون 
في المقام الأول بالن�سبة اإلى م�سائل الأمن وتحقيق اأو اإعادة اإر�ساء القانون والنظام، 

وتاأمين م�ستوى معي�سة منا�سب، وبناء عالقة جديرة بالثقة وحياة عائلية جيدة.
ثالًثا، �سّجل اأي�سًا “التزام قواعد ال�سرف والعار” نتائج عالية. اإنها قيم تقليدية 
والهيكليات  ال�سعبية  بالتقاليد  مرتبطة  ما هي  بقدر  الإ�سالم  م�ستمّدة من  لي�ست 
الفردية،  الأ�سر  التبادلية الجتماعية، وو�سع  تداعيات على مفاهيم  القبلية، ولها 
اليمن،  في  فقط  مهمة  لي�ست  التقليدية  القواعد  هذه  الجن�سين.  بين  والعالقات 
اإنما اأي�سًا في تون�ص واأو�ساط الالجئين ال�سوريين في لبنان وفي فل�سطين والأردن 
ولبنان. اإن دولة البحرين المتمّدنة على نحو �سبه كامل هي الدولة الوحيدة التي 
اأنها  يبدو  يبدو. وفي م�سر والمغرب،  ما  فيها على  قائمة  القوانين  تلك  تعد  لم 

ذات اأهمية ثانوية.
رابعًا، اإن الجوانب الأقل اأهمية لأفكار وروؤى الأفراد في مختلف الدول، رغم 
بع�ص القيم المتطرفة، التي تم تجميعها والتي حظيت بترتيب متدنٍّ )الجدول 3.4(: 
كانت  اإن  حتى  الخا�سة  اأجندتي  “تحقيق  ال�سيا�سية”،  المجالت  في  “الم�ساركة 
اأفعل ما يفعله  “اأن  النفوذ”،  ال�سلطة وممار�سة  “امتالك  �سد م�سلحة الآخرين”، 

الآخرون”، “ال�سماح لم�ساعري بتوجيه قراراتي”. 
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اأبعاد القيم العابرة لالأقاليم

بغية تحديد الروابط بين الإجابات التي قّدمها ال�سباب الم�ستطَلعون عبر الحدود 
الوطنية، ا�ستخدمنا اإجراء اإح�سائيًا �سائعًا: تقلي�ص الأبعاد عن طريق تحليل المكونات 
الرئي�سية. اأّدى هذا اإلى عزل اأربعة عوامل ت�سف العالقات بين الجوانب الخم�سة 
والع�سرين الم�سّنفة1. يمكن تف�سير هذه العوامل كاأبعاد للقيم. فهي ت�سرح ن�سف 
التباين تقريبًا )اأي الت�ستت حول المتو�ّسط الح�سابي(. حّددنا ت�سميات تو�سيحية 

لأبعاد القيم هذه:

1. التركيز على المجتمع: العالقات والوعي
• اأن يكون لدي اأ�سدقاء ممتازون يقدرونني ويتقبلونني

• اأن يكون لدي �سريك حياة يمكنني الوثوق به 
• اأن اأ�سارك في حياة عائلية جّيدة 
• اأن اأعي�ص حياة �سحية عن وعي

• اأن اأت�سرف بوعي بيئي في اأي ظرف 
• اأن اأتوا�سل مع الآخرين

وتحّملهم  لالأفراد  الجتماعي  الندماج  الت�سريحات  هذه  توؤّكد 
م�سوؤولية اأنف�سهم والبيئة.

2. التركيز على النجاح: المتثال وال�سلطة
• اأن اأفعل ما يفعله الآخرون

• الم�ساركة في المجالت ال�سيا�سية
• تحقيق اأجندتي الخا�سة حتى اإن كانت �سد م�سلحة الآخرين

الإ�سالم”،  ر�سالة  “ن�سر  باهلل”،  “الإيمان   – القائمة  من  بنود  ثالثة  ا�ستبعدنا  التحليل  هذا  في   1
�سريك حياتي بنف�سي” – لأّنها وّلدت ن�سبة كبيرة من رف�ص الإجابة عن  اختيار  “القدرة على 
الأ�سخا�ص  الثالث على  ال�سوؤال  يطرح  الأردن، ولم  في  الأولن  ال�سوؤالن  يطرح  لم  الأ�سئلة. 

الذين كانوا متزوجين.
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• امتالك ال�سلطة وممار�سة النفوذ
• ال�سماح لم�ساعري بتوجيه قراراتي

يحتّل النجاح ال�سخ�سي ال�سدارة هنا. ُيعتبر كّل من المتثال الجتماعي 
النظر عن ح�سا�سيات  الخا�سة بغ�ّص  الفرد على اهتماماته  وحر�ص 
اأحيان  في  فيه.  المرغوب  الهدف  لتحقيق  منا�سبة  و�سائل  الآخرين 

كثيرة، يترافق هذا الموقف مع الم�ساركة ال�سيا�سية.

3. التركيز على الحرية: الإبداع والإ�ستقالل
• العمل با�ستقالل عن ن�سائح الآخرين

• تطوير خيالي واإبداعي الذاتي
• اأن اأكون مجتهداً ومثابراً وطموحًا

• الت�سامح مع الآراء التي لم اأتفق معها فعليًا
• ال�ستمتاع بالحياة قدر الإمكان

اإذ يلعب الإبداع والمتعة  اأنماط تحقيق الذات  التركيز هنا على  يتم 
اأدواراً مهّمة، كالدور الذي يلعبه العمل ليمّكن المرء من  والت�سامح 

الوقوف على قدميه.

4. التركيز على الآداب: الأمن والتقاليد
• التزام قواعد ال�سرف والعار

• م�ساعدة النا�ص المهم�سين والمنبوذين اجتماعيًا
• اأن اأتجنب التطّبع بنمط الحياة الغربية

• تحقيق اأمان اأكبر
• احترام القانون والنظام

هنا، ي�سّكل الحر�ص على الأمن واأطر اأخالقية موثوق بها و�سط ظروف 
للمجموعات  والدعم  الرعاية  ذلك  في  بما  حا�سمًا،  اأمراً  م�سطربة 

الجتماعية الأ�سعف.
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الجدول 3.5 كتل المجموعات واأبعاد القيم

الآدابالحريةالنجاحالمجتمعالنوع

+–1. محت�سمة اإنما غير مرنة )%48( 
–+–+2. متعّلمة وواثقة )%17(

–3. غير اآمنة ولديها القليل من التوقعات )%16(
+–4. اأنانية وتبحث عن النجاح )%13(

–+5. فردية ومرنة )%6( 

+ اأهمية فوق المعّدل، – اأهمية دون المعّدل

يمكن لكّل �سخ�ص اأن يحمل ويج�سد ويعي�ص نواحَي من الأبعاد الأربعة كافة. 
بموجب ذلك، توجد اأبعاد القيم الأربعة – المجتمع والنجاح والحرية والآداب – 
في تركيبات مختلفة لدى كّل فرد، لت�سّكل هويات معّقدة. لكن هل هناك اأوجه ت�سابه 
اأفراد مختلفين؟ لالإجابة، حددنا حالت مت�سابهة جداً عن طريق تحليل كتل  بين 
المجموعات. في هذا ال�سياق، تم تجميع عدد متزايد من الحالت الفردية تدريجيًا 

وفقًا لت�سابهها الن�سبي اإلى اأن �سّكلنا )في حالتنا( خم�ص مجموعات متداخلة.
قيمًا  يت�ساركون  الذين  ال�سباب  الخم�ص من  المجموعات  الآن هذه  �سن�سف 
مهّم  اأمر  الأربعة  القيم  اأبعاد  مع  والعالقة  ن�سبتها  اإن  الغر�ص،  لهذا  مت�سابهة. 
الإح�سائية،  للنتائج  تحليلنا  و�سعناها  التي  الت�سميات  تمّثل   .)3.5 )الجدول 
من  التالي،  بالتحليل  يتعّلق  فيما  حاّدة.  تق�سيمات  ل  معينة  اّتجاهات  وتو�سح 
المهّم اأّل نفتر�ص اأن ال�سباب في العالم العربي ينتمون بال�سرورة اإلى اأحد الأنواع 
الخم�سة المحّددة. فالو�سف يجّمع مجّرد حالت معينة ويبّين اّتجاهات يمكن 
الإح�سائية. في  الإجراءات  بالعتماد على  الـ9000  المقابالت  ا�ستقراوؤها من 
النقا�سات  المزيد من  اإلى  اأنها تحفيز  النتائج على  اإلى هذه  النظر  ينبغي  النتيجة، 
واأل نراها و�سفة قابلة للتطبيق مبا�سرة في مجال التدّخل ال�سيا�سي اأو القت�سادي 
اأو الجتماعي. تجب قراءة الأنواع الخم�سة بالتداخل مع الجدول 3.5 والو�سف 
العمر  بمناأى عن  تنطبق  القيم  اأن مجموعة  النتائج  القيم. تك�سف  ال�سابق لأبعاد 

التعليمي والو�سع القت�سادي. والم�ستوى 
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النوع الأول–محت�سمة اإنما غير مرنة: ت�سمل هذه المجموعة، وهي الأكبر بفارق 
كبير، ما يقارب ن�سف العّينة )48% من الم�ستطَلعين(. يمكن تلخي�ص خ�سائ�سها 
الأهمية  من  قليلة  ون�سبة  لالآداب  الأهمية  من  كبيرة  ن�سبة  بتخ�سي�سها  الم�ستركة 
للنجاح. يحترم اأفراد هذا مجموعة قوانين ال�سرف والعار، ويدعمون الأ�سخا�ص 
الم�ستبَعدين اجتماعيًا والمهّم�سين، ويتجّنبون التغريب، وي�سعون اإلى تحقيق المزيد 
من الأمن، ويحترمون القانون والنظام. ل يرّكزون على النجاح اإطالقًا. هذا يعني 
اأنهم ل يحر�سون على الحذو حذو الآخرين، ول يهتمون بال�سيا�سة، ول يّتبعون 
جدول اأعمالهم الخا�ص على نحو يتعار�ص مع م�سالح الآخرين، ول يرغبون في 

ممار�سة ال�سلطة اأو النفوذ.
ا�ستناداً اإلى جوانب اأخرى من ال�ستبانة، �سمحت المقارنة بين اأجوبة الم�ستطَلعين 
ببناء �سورة عن الحياة اليومية لأفراد هذه المجموعة من ال�سباب. يبدو اأن العديد من 
اأفراد هذه المجموعة اإما ل يعملون، واإما يعي�سون على ح�ساب دخل التحويالت 
)اأي الدخل الذي ل يعتمد على عملهم الخا�ص، اإنما الذي ير�سله اإليهم اآباوؤهم في 
غالبية الأحيان(. وهم يعي�سون اأكثر في المدن ال�سغيرة اأو مخّيمات الالجئين ويرون 
الدنيا، ويقّيمون و�سعهم القت�سادي  اأو  الدنيا  اإلى الطبقة المتو�سطة  اأنهم ينتمون 
بالفقير. وغالبًا ما تترّتب عليهم ديون. في اأكثر الأحيان، يعمل والد الم�ستفتى مياومًا 
والأم ربة منزل مقارنة بالأنواع الأخرى. من المهّم بالن�سبة اإليهم اأن يكون طعامهم 
اأطول من غيرهم في ت�سّفح الإنترنت،  اأفراد هذه المجموعة وقتًا  حالًل. يم�سي 
وغالبًا ما يزورون الأ�سدقاء والأقارب. واإن مجموعتهم الثابتة من الأ�سدقاء غالبًا ما 
تكون مهّمة جداً بالن�سبة اإليهم. يرى اأفراد هذا النوع اأن كّل الحقوق الأ�سا�سية مهّمة، 
ويعتقدون اأنه يفتر�ص بالجيل الأكبر �سنًا تقديم الت�سحيات لم�سلحة الجيل الأ�سغر. 
لكنهم يظهرون انعدامًا �سديداً للمرونة في ما يتعّلق بم�ساألة التخطيط لحياتهم. على 
�سبيل المثال، لي�سوا م�ستعدين للزواج ب�سخ�ص ينتمي اإلى دين اأو طبقة مختلفة، اأو 
مغادرة العائلة للح�سول على موؤهالت اأف�سل، اأو قبول العمل في ظّل ظروف غير 

ل هذه المجموعة نظامًا �سيا�سيًا قائمًا على الدين. مواتية. وغالبًا ما تف�سّ
اأن  الثاني  النوع  من  المجموعة  اأع�ساء  يرى  وواثقة:  الثاني–متعّلمة  النوع 
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المجتمع والحرية اأمران مهّمان، في حين ل يولون اأهمية للنجاح والآداب )%17 
الح�سر من  يعي�سون على وجه  الذين  الطالب  الم�ستطَلعين(. كثير منهم من  من 
اأعلى طبقة اجتماعية، وي�سكنون في الغالب في  اإلى  دخل التحويالت، وينتمون 
المدن الكبيرة. اإن اأهلهم في اأكثرية الأحيان متقاعدون يتقا�سون معا�سات �سهرية 
مقارنة باآباء اأفراد الأنواع الأخرى. اأما الم�ستوى التعليمي لآبائهم ومهاراتهم اللغوية 
الأجنبية، فهي فوق المعّدل. ي�ستخدمون الإنترنت بكثافة ويرون اأنف�سهم اأكثر تديّنًا 
من المعّدل. ول يرون الأطفال �سروريين لتحقيق ال�سعادة ال�سخ�سية، ويرغبون 
اأفراد هذه المجموعة  اإن  التي ترّبوا عليها.  اأطفالهم بطريقة مختلفة عن  في تربية 
را�سون اأكثر عن غيرهم، مع توزيع للثروة بين كبار ال�سّن والأجيال ال�سابة. غالبًا ما 
ت�سمل ن�ساطاتهم الترفيهية ال�ستماع للمو�سيقى وم�ساهدة الأفالم والقراءة وال�سينما 
هوؤلء  التمثيل.  اأو  المو�سيقى  وعزف  والت�سوق  والحفالت  والرق�ص  والم�سرح 
ال�سباب غير م�سّي�سين في الغالب وعلى ارتباط �سعيف بالموؤ�س�سات الموجودة 
خارج الإنترنت، مثل العائلة اأو القبيلة اأو الطائفة الدينية، مقارنة مع ال�سباب العرب 
الآخرين. اإنهم ي�سعرون بالأمان ويرون و�سعهم القت�سادي جيداً جداً، وينظرون 
ل “رجل قوي”  بثقة اإلى م�ستقبلهم المهني. وغالبًا ما يكون لنظامهم ال�سيا�سي المف�سّ

على راأ�سه.
اأن  اأكبر  التوقعات: هنالك احتمال  القليل من  اآمنة ولديها  الثالث–غير  النوع 
اأهمية  تولي  التي  الم�ستطَلعين(،  الثالث )16% من  النوع  المجموعة من  ت�سمل 
�سغيرة ن�سبيًا للقيم المرتبطة بالحرية، المتزوجين )الرجال والن�ساء على حد �سواء( 
الذين تركوا عمومًا منزل الوالدين. يرون في اأحيان كثيرة اأنهم ينتمون اإلى الطبقة 
الدنيا ويميلون اإلى العي�ص في المناطق الريفية. اآباوؤهم يعملون في اأحيان كثيرة في 
اإن هوؤلء ال�سباب  التعليم الر�سمي.  لوا م�ستويات منخف�سة من  الزراعة وقد ح�سّ
اأكثر عر�سة من المعّدل العام للعي�ص دون اّت�سال بالإنترنت والفتقار اإلى المهارات 
لل�سلوات والخطب والتالوات  ي�ستمعون  اأوقات فراغهم،  اللغوية الأجنبية. في 
اآفاقهم  اأن  اآمن وو�سعهم القت�سادي فقيراً، ويرون  الدينية. ويرون و�سعهم غير 

الم�ستقبلية غير واعدة.
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الرابع–اأنانية وتبحث عن النجاح: �سّجلت هذه المجموعة )13% من  النوع 
بالن�سبة  القيم المجتمعية ونقاطًا مرتفعة  اإلى  بالن�سبة  الم�ستطَلعين( نقاطًا منخف�سة 
يفعله الآخرون،  اأفعل ما  اأن  المثال،  �سبيل  بالنجاح )على  المرتبطة  العنا�سر  اإلى 
التمّتع بال�سلطة وممار�سة النفوذ، الم�ساركة في المجالت ال�سيا�سية، اّتباع جدول 
اأعمال خا�ص(. هنالك عدد فوق المعّدل من �سباب هذه المجموعة دون عمل 
وعاجزون عن التحّكم بميزانية م�ستقلة. يرون اأنف�سهم جزءاً من الطبقة المتو�سطة 
الدنيا، ويميلون اإلى العي�ص بمفردهم اأكثر من غيرهم من ال�سباب. يم�سون اأوقات 
فراغهم في غالبية الأحيان في المقاهي اأو نوادي ال�سباب اأكثر من اأقرانهم. �سيا�سيًا، 

لون في الغالب نظامًا ا�ستراكيًا اإ�سالميًا. يف�سّ

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. 
الأرقام.اأ(  تدوير  نتيجة  اأخطاء  ترد  قد 

الالجئون ال�سوريون في لبنان.
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النوع الأول: محت�سمة اإنما غير مرنة
النوع الثاني: متعّلمة وواثقة
النوع الثالث: غير اآمنة ولديها القليل من التوقعات
النوع الرابع: ملتزمة وتبحث عن النجاح
النوع الخام�ص: فردية ومرنة

الر�سم 3.1 القيم في اأو�ساط ال�سباب في الدول العربية
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من  لالأفراد  مهّمة  بالنجاح  المرتبطة  القيم  اإن  ومرنة:  النوع الخام�ص–فردية 
النوع الخام�ص )6% من الم�ستطَلعين(، في حين تلعب الآداب دوراً �سغيراً بالن�سبة 
اإليهم. يفوق الرجال الن�ساء عدداً في هذه المجموعة، وهم من �سّكان المدن باأغلبية 
�ساحقة. هم ل ينتمون في غالبية الأحيان اإلى مجموعة اأو زمرة اجتماعية، ويرون 
الحقوق الأ�سا�سية غير مهّمة اإلى حّد ما، ويرون اأنف�سهم اأقّل تدّينًا من الأ�سخا�ص 
الذين ينتمون اإلى المجموعات الأخرى )واأقّل تديّنًا الآن مّما كانوا عليه قبل خم�ص 
“الإيمان باهلل” )كما  اإلى عن�سر  بالن�سبة  اأعلى نقاط  �سنوات(. ومع ذلك، �سّجلوا 
فعلت الأنواع الأربعة الأخرى(. ينخرطون في م�ساريع المجتمع المدني بن�سبة اأكبر 

من معّدل الم�ستطَلعين،  وهم اأكثر مرونة من حيث التخطيط لحياتهم.
يك�سف توزيع هذه المجموعات في كل دولة ي�سملها الم�سح على حدة عن 
اإنما غير مرنة( ن�سف  3.1(. ي�سّم النوع الأول )محت�سمة  الن�سبية )الر�سم  اأهميتها 
مجموع ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع، لذلك اإن التفريق الداخلي �سمن هذه 
المجموعة كبير. عمومًا، تتمّيز البحرين بخ�سائ�ص مختلفة تمامًا مقارنة مع البلدان 
الأخرى، فال�سباب الذين ينتمون اإلى ال�سكان الأ�سليين للدولة المدينة هم في الغالب 
جزء من النوع الثاني )متعّلمة وواثقة(. ومع ذلك، اإن الختالفات الخا�سة بكل بلد 

وا�سحة اأي�سًا، على �سبيل المثال بين المغرب وتون�ص.

المخاوف وال�سطرابات ال�سخ�سية في مجموعات القيم

اإن  لالأوطان،  العابرة  الم�ستركة  والقوا�سم  الإقليمية  التكّتالت  هذه  وراء  ما  في 
المجموعات الفردية للقيم معقدة للغاية، ويمكن للمرء اأن يفتر�ص اأنه تم تعديلها 
واإعادة تن�سيقها في بع�ص الحالت كنتيجة لالحتكاكات الجتماعية التي ازدادت 
خالل ال�سنوات الما�سية. لقد ت�سّببت الهجمات الإرهابية والنزاعات الم�سّلحة 
والحروب والظروف المالية ال�سعبة في فقدان الأمن القت�سادي، واأ�سافت حالت 
جديدة من غياب اليقين على الحياة اليومية. في الفقرات التالية، نهدف اإلى تحديد 

كيفية تغيير وتاأثير الروؤى الفردية، كنتيجة لهذه التجارب، على مجموعات القيم.
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الجدول 3.6 المخاوف ب�ساأن الم�ستقبل: “هل اأنت قلق ب�ساأن ...” – “كثيراً”

الالجئون اليمنتون�صلبنانفل�سطينالأردنم�سرالمغربالبحرينالمجموع
ال�سوريون

3421923142132657351تفاقم فقدان الأمن 

33142629202530614246الإ�سابة بمر�ص خطير

32152023232626545351الفتقار

30162817172626593945اأن تفقد عملكاأ

اأن تقع �سحّية اعتداء 
اإرهابّي 

2962026121322575844

راعات الم�سّلحة  ال�سّ
التي تهّدد عائلتك

2811716101223575950

األ تكون ناجحًا في 
الحياة كما ترغب

26122019141719614630

اأن تختلف جديًا مع 
الوالدين 

22161813111212593917

اأن ت�سطر اإلى مغادرة 
بلدك لأ�سباب اقت�سادّية

222151314922334144

اأن ت�سطر اإلى مغادرة 
بلدك لأ�سباب �سيا�سّية 

2010128161117333243

اأن تبقى اأعزب دون 
زواج

171314148108383415

اأن ت�سبح مدمنًا على 
المخّدرات

1611717758453214

16109117812362324األ يكون لديك اأ�سدقاء

الأ�سئلة 3، 140.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 
اأعلى مجموع لكّل �سّف. | )ال�سوؤال 140( “لنتحدث الآن عن قلقك ب�ساأن الم�ستقبل. هل اأنت قلق ب�ساأن...؟”. 

اأ ُطرح هذا ال�سوؤال على الجميع ولي�ص فقط على اأولئك الذين يعملون.

ينعك�ص انهيار المرا�سي الموؤ�س�ساتية نتيجة تفّكك دول الرعاية وازدياد النزاع 
تقريبًا من  اأحد  ال�سيا�سي. فال  النظام  للثقة في  انعدام عميق  المدني في حالة من 
ال�سباب  هوؤلء  لدى  بل  ال�سيا�سة،  في  لالنخراط  ا�ستعداد  على  ال�سباب  جيل 
تحّفظات كبيرة بالن�سبة اإلى الأحزاب ال�سيا�سية والبرلمانات، وثلثهم فقط عّبروا 
عن ا�ستعدادهم لإعالن ثقتهم بحكومتهم، وهي اأقّل ن�سبة بين جميع الفئات الأكثر 
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�سعفًا )انظر الف�سلين 2 و13(. ب�سرف النظر عن عائالتهم الخا�سة – التي تتمّتع 
بم�ستويات عالية من الثقة عبر جميع الفئات بغ�ّص النظر عن الجن�ص اأو العمر اأو 
عالية  بم�سداقية  يتمّتع  الذي  الوحيد  هو  الجي�ص  اأن  – يبدو  الجتماعية  الحالة 
لدى اأكثر من ن�سف الأ�سخا�ص الذين �سملهم ال�ستطالع. يتجّلى ال�سعور بغياب 
اليقين، والخوف فيما يتعّلق بف�سل الموؤ�س�سات في المقام الأول عبر زيادة العنف 
الم�سلحة وال�سعوبات في  الإرهابية والنزاعات  بـالهجمات  المرتبط  الج�سدي 
تاأمين المعي�سة )الجدول 3.6، انظر اأي�سًا الف�سل 2(. من جهة، ي�سمل هذا الخوف 
المبتغى  النجاح  الوظيفة والعجز عن تحقيق  الفقر وفقدان  براثن  الوقوع في  من 
كثيرين  اإلى  بالن�سبة  تعني  قد  التي  الوالدين،  مع  جدّية  خالفات  ن�سوب  وحتى 
اليقين.  غياب  حالة  تفاقم  لمواجهة  احتياطي  وخياٍر  لالأمان  �سّمام  اأهم  فقدان 
– التعّر�ص  الأمن  لفقدان  المبا�سر  الج�سدي  البعد  الأخرى، يكت�سب  الجهة  من 
اإلى �سحّية لهجوم  التحّول  اإذ هناك خوف متكّرر من  – اأهمية مماثلة.  للعنف 
اإرهابي و�سراع م�سّلح يهّدد الأ�سرة. كما يراود الخوف من الإ�سابة بحالة مر�سية 

خطيرة مجموعة كبيرة من الم�ستطَلعين.
التون�سيين  اأن  بذهول  نكت�سف  حدة،  على  بلد  كّل  في  ال�سباب  مقارنة  عند 
اأما  ي�سّجلون نقاطًا عالية عمومًا فيما يتعلق بالمجالت المحتملة لفقدان الأمن. 
الأولى  المرتبة  الأمان  المتزايد بفقدان  ال�سعور  اليمن وتون�ص ولبنان، فيحتّل  في 
و�سط مجمل المخاوف، بينما يحتّل الخوف من الوقوع في براثن الفقر المرتبة 
المغاربة،  اأما  ال�سوريين والفل�سطينيين والأردنيين.  الالجئين  اإلى  بالن�سبة  الأولى 
فيخافون فقدان الوظائف اأكثر من اأي �سيء اآخر. بالن�سبة اإلى الم�سريين الخوف 
من  اأ�سا�سًا  البحرينيون  يخاف  حين  في  خطير،  بمر�ص  الإ�سابة  هو  الأ�سا�سي 
الختالف مع اأهلهم. عمومًا، رغم اختالف ترتيب الت�سنيفات، تكت�سب الفئات 
ال�سبع الأولى اأهمية مماثلة تقريبًا )الجدول 3.6(، ما ي�سير اإلى تفاقم غياب اليقين 

في الحياة اليومية.
اليقين نتيجة اختبار تجارب فعلية مع العنف )الجدول  تت�ساعف حالة غياب 
اأكثر من الأ�سغر �سّنًا.  الن�ساء، والأقدم �سّنًا  اأكثر عر�سة للعنف من  3.7(. الرجال 
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الجدول 3.7 العنف: تجارب ومواقف

البحرينلبنانم�سرالأردنالمغربتون�صفل�سطيناليمنالالجئون ال�سوريونمجموع العينة = 9000 

»هل توافق اأو ل توافق على العبارات التالية؟”
خم�سة خيارات لالإجابة: هنا = “مّتفق جداً”

44575440451631313984عندما اأفكر في كل العنف المعرو�ص في و�سائل الإعالم اأ�سعر بالحزن والكاآبة

40525241442130253661اأنا اأكره العنف: ل اأ�ستطيع احتمال روؤية النا�ص يعانون من العنف

38574131411726183873الو�سع يزداد توتراً في الف�ساء العام

34494641421823253720اأعتقد اأن ا�ستخدام العنف �سيولد المزيد من العنف

2320231023916111675ا�ستخدام العنف م�سروع لأدافع عن نف�سي وعائلتي 

2022353029102114132الن�ساء اللواتي يرتدين مالب�ص غير منا�سبة ينبغي األ ي�ستكين من التحر�ص الجن�سي

1636345229710155اأخ�سى اأن تهدد ال�سراعات الم�سلحة رزقي وعائلتي

15181792571591620في حال ن�سوب �سراعات �سديدة علينا اللجوء اإلى القوة، وحتى العنفاأ

65831676641اأمار�ص ريا�سة قتالية )الكاراتيه... الخ( لأتمكن من الدفاع عن نف�سي

5862974611الآخرون يهددونني با�ستمرار

اأن...؟” )“نعم”( لك  �سبق  “هل 
3255384253292922161كنت �ساهداً على العنف

1431281618811941تعّر�ست للعنف المعنوي 

1271146345321تعّر�ست للطرد اأو النزوح

116149456341اأن مررت بتجربة ُدّمر فيها بيتك اأو و�سائل الإنتاج لديكب 

1045196266511عانيت من الجوع

71115121236521اختبرت اأّي نوع من العنف

78188875521عانيت من العنف �سمن العائلة

638210124911تعّر�ست لتحّر�ص جن�سي )لفظي اأو ج�سدي(

55106945521تعّر�ست لل�سرب مرات عّدة 

5785564531ا�سطررت اإلى الذهاب اإلى الطبيب ب�سبب تعّر�سك لل�سرب

41643242211عانيت من التعذيب 

4233942621ان�سممت اإلى مظاهرة تحّولت اإلى عنف

3652242311تعّر�ست لالإ�سابة في �سراع م�سّلح

3444244221كنت في ال�سجن

التجربة العامة 14–1
57154250405761698097تجارب مع العنف = اأبداً 

187172335252215131تجارب مع العنف = مرة واحدة

267742272519171782تجارب العنف = مرات عدة )تجربتين على الأقل من لئحة الـ14 تجربة(

الأ�سئلة 3، 168، 170.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 
اأعلى نتيجة في كّل �سّف. | بما اأن تلك الأ�سئلة ح�ّسا�سة، تعتمد الإجابة اأي�سًا على كيفية اإجراء المقابلة. يجب 
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اعتماد الحذر في تف�سير هذه النتائج. وردت الأ�سئلة الكاملة على النحو التالي: اأ”في حالة النزاعات ال�سديدة ل 
يوجد حل اآخر: علينا اإظهار القوة، حتى مع ا�ستخدام العنف.” ب “هل �سبق اأن مررت بتجربة تم فيها تدمير بيتك اأو 
و�سائل الإنتاج لديك عمداً؟” ج “هل ا�سطررت اإلى الذهاب اإلى الطبيب ب�سبب تعّر�سك لل�سرب مرات عدة؟”.
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حتى اأن الختالفات بين خ�سائ�ص كّل بلد اأكثر و�سوحًا. في بع�ص الحالت، اأكثر 
من ن�سف الم�ستطَلعين – كما الحال في المغرب والأردن وم�سر ولبنان والبحرين 
– قالوا اإنهم لم يختبروا اأي تجربة مع العنف على الإطالق، بما في ذلك �سهادتهم 
على اأعمال عنف. اأما بالن�سبة اإلى ال�سباب من �سوريا واليمن، حيث تنت�سر ال�سراعات 
اأكثر من  اأّكد  الم�سّلحة والحروب في كل مكان، فالو�سع مختلف تمامًا. كذلك 
ن�سف ال�سباب في فل�سطين وتون�ص اختبارهم العنف. في معظم الأحيان، كانوا 

�سهوداً على اأفعال عنف اأو راأوا اأنف�سهم �سحايا للعنف النف�سي.
بالن�سبة اإلى بع�ص الأفراد، ت�سّببت هذه التجارب في ا�سطرابات في مجموعة 

قيمهم. �سّرح محمود وهو فل�سطيني يبلغ من العمر 27 عامًا من بيرزيت:

�ُسجن والدي ت�سع مرات، بينما هدموا منزلنا العام الما�سي. لم نعد 
لإطالق  تعّر�ست  فقد  م�سكلة.  من  اأعاني  كنت  الآن.  �سيئًا  نملك 
اأكثر من �سهر، وقّدمت  نار واأُ�سبت بجروح وراوحت الم�ست�سفى 
�سكوى اإلى ال�سرطة. لم يحدث �سيء، لأن اأولئك الذين اأطلقوا النار 
علي اأ�سحاب نفوذ ولديهم عالقات. اأنا ل اأثق باأحد. ل يوجد اأحد 

.)PS–7( يمكن الوثوق به في هذا البلد

رة  تقول فاطمة وهي فتاة عزباء تبلغ من العمر 27 عامًا من مدينة تعز المحا�سَ
في اليمن:

اأنا ل اأثق باأحد، لأن الجميع في هذه الأيام يت�سّرفون على نحو �سيئ... 
كانت لدي تلك النظرة الإيجابية، وكنت متفائلة. لكن كّل �سيء تحّول 
اإلى الأ�سواأ، ويزداد تدهوراً كّل يوم. لذلك لم اأعد متفائلة واأ�سبحت 

.)YE–7( مت�سائمة

بالن�سبة اإلى فاطمة، لقد تاأثرت بال�ستنزاف القوي الذي ت�سّببت به الحرب. اأما 
�سارة، وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا من بني �سويف في م�سر، فاأّكدت:

اأعرف. منذ زمن طويل،  بالأمن، ل  الداخلي  ب�سعوري  يتعلق  فيما 
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كانت اأمي تقول لي: اإذا راأيت اأي �سخ�ص يرفع �سيئًا ثقياًل، �ساعديه، 
.)EG–2( اأما الآن، فهي تقول لي: ل تتحدثي اإلى اأحد

اإيمان، بحرينية تبلغ من العمر 23 عامًا لم ت�ستطع اإكمال درا�ستها اأو العثور على 
وظيفة ثابتة، و�سفت تجربة العزلة الجتماعية التي اأعقبت الربيع العربي:

قبل الثورات كان النا�ص اأف�سل حاًل. كانوا �سعيدين بالأمور ال�سغيرة. 
الآن باتوا يملكون كّل الكماليات، لكنهم لي�سوا �سعداء. �سار النا�ص 
اأكثر تعقيداً وت�سوي�سًا. بات لديهم الكثير من الق�سايا. ولم يعد اأحد 
ي�سعر بالراحة. خالل اجتماعات الأ�سرة، كّنا ن�سعر بال�سعادة، على 
لون البقاء وحدهم  عك�ص هذه الأيام. النا�ص ل يحّبون التجّمعات. يف�سّ
اأ�سدقائي، ]لكننا[ لم نعد  األتقي  النا�ص وال�سو�ساء. كنت  بعيداً عن 

.)BH–10( نتقابل كثيراً. ن�سع خططًا، لكننا نلغيها

ُيعتبر الف�ساء العام في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا غير اآمن على نحو 
العقاب.  العنف من  اأعمال  تتفّلت  تع�سفيًا، في حين  ال�سيا�سي  متزايد، والنظام 
ونتيجة لذلك، تتداعى الهيكيالت والموؤ�س�سات الجتماعية، ول تملك الجديدة 
لالأمن  بانعدام  اليقين  غياب  حالة  ُتترجم  نف�سها.  لترّكز  الكافي  الوقت  منها 
الوجودي، الأمر الذي يزعزع الروتين واللتزامات التي هي من الم�سّلمات في 

اليومية. الحياة 

خال�سة

يتمّتع ال�سباب وال�سباب البالغون بمجموعة متنوعة من القيم ومخّططات الحياة. 
هي لي�ست ثابتة بل عر�سة للتغيير. اإن التجهيزات الموؤ�س�ساتية الأ�سا�سية لنقل القيم 
ة بكل بلد. ويوؤ�ّس�ص تفاعل العائلة والمدر�سة وال�سبكات الجتماعية لروايات  خا�سّ
التن�سئة الجتماعية في كّل من الأمكنة.  تاريخية وتكوينات محلية تحّدد �سكل 
عبر اأنحاء المنطقة كافة، يمكن تمييز ثالثة اأنماط عامة للقيم: الرغبة في ا�ستتباب 
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القانون والنظام والأمن؛ الرغبة في الح�سول على م�ستوى معي�سي مالئم التي غالبًا 
اإلى جنب مع المطالبة بوظائف منا�سبة؛ الرغبة في الح�سول على  ما تترافق جنبًا 
�سريك جدير بالثقة وبناء عالقات عائلية جيدة. تحّدد المطابقات الإقليمية عملية 
ت�سكيل الهوية بالتوازي مع الخ�سائ�ص الوطنية؛ اإن مجموعة القيم الأهّم التي تمّيز 
اإلى المجتمع، والتركيز  اليوم، وفق تحليلنا، هي الح�ّص بالنتماء  ال�سباب العرب 
على النجاح، والن�سال من اأجل الحرية، والتم�ّسك بالآداب. يتمو�سع ال�سباب في 
نقاط مختلفة �سمن م�سفوفة اأبعاد القيم هذه. ومع ذلك، اإن التعبيرات الفردية عن 
مجموعات القيم وواقع الحياة معّقدة. قد تتجّلى عبر ا�سطرابات في ال�سيرة الذاتية 
كما الحال بالن�سبة اإلى ال�سفر اأو الحرب اأو العنف. في اأحيان كثيرة، يزّود الإيمان 
– ال�سباب بالقدرة على  – وهي م�ساألة �سخ�سية ل يجوز لأحد التدّخل فيها  باهلل 

التكّيف مع البوؤ�ص وال�سطرابات.
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الدين

ر�سيد اأوعي�سى

هل ت�سير الزيادة الملحوظة للتديّن في اأو�ساط ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط 
اأو ت�سّكل �سل�سلة من المواقف  اإليه،  العودة  اأو  الدين  اإلى ت�ساعد  اأفريقيا  و�سمال 
ة و�سط ال�سغوط المت�ساربة للعولمة والت�سّبث  الفرديّة وعملّية خلق لهويّات خا�سّ
بالثقافة المحّلية؟ نحاول هنا فهم وتحديد هذا الرابط بين التديّن من جهة، والمواقف 

وال�سلوكات الفردّية القائمة على المفاهيم الدينّية من جهة اأخرى.
اأُعيد ت�سكيل هيكلّية الدين في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا على نحو 
لفت منذ منت�سف الثمانينيات، وبالتاأكيد منذ ما ُعرف بالربيع العربّي الذي بداأ في 
التنمية ما بعد ال�ستعمارّية، وما يرتبط بها من  اإّن ف�سل نماذج   .2011–2010
طروحات قومّية وعربّية، �سمح للخطاب الإ�سالمّي بالتجّذر في اأق�سام وا�سعة من 
المجتمعات العربّية. فباتت الحركات الإ�سالمّية ت�سّكل على نحو متزايد نقاط تجّمع 
للفئات المحبطة والمهّم�سة من المجتمع، ف�ساًل عن ارتقاء الطبقات المتو�سطة 
العربّية المتديّنة )Kepel 2000:9(. وتحّولت هذه الحركات اإلى اأنظمة ريعّية موازية 
بامتياز، خ�سو�سًا على خلفّية بداية انح�سار توفير الرعاية الجتماعّية من الدولة 
)Müller 2002: 126–129(. في الواقع، وفي الكثير من البلدان العربّية، �سمح اعتماد 
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برامج التكّيف الهيكلّي التي ن�ّص عليها “�سندوق النقد الدولّي” و“البنك الدولّي”، 
للحركات الإ�سالمّية، بالتحّكم بمهّمات الرعاية الجتماعّية )Ouaissa 2012(. على 
غرار ذلك، اأّدى النفتاح التدريجّي لالأنظمة ال�سيا�سّية، منذ اأوائل الت�سعينيات، اإلى 
ال�سيا�سّية،  التي �سارك الكثير منها في العملّية  ال�سيا�سّية الإ�سالمّية  ظهور الأحزاب 
وح�سدت مقاعد في البرلمانات الوطنّية. كما برزت الجماعات الإ�سالمّية ب�سورة 
ملحوظة نتيجة عودة َمن ُعرفوا بمحاربي ومقاتلي اأفغان�ستان القدامى، اأبناء حرب 
الخليج عام 1991. ف�ساًل على ذلك، عادت ال�سلفّية العالمّية والوّهابّية اإلى ال�ساحة.

من الناحية الجتماعّية والقت�ساديّة، ترافق تفاقم الغياب في الم�ساواة المو�سوعّية 
)الفعلّية( والذاتّية )الملحوظة( في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مع زيادة 
اأو�ساط ال�سباب  اأنماطًا جديدة من ال�ستهالك في  التحّرر القت�سادي الذي حّفز 
في العالم العربّي. باخت�سار، طاولت النزعة ال�ستهالكّية العالمّية اأجزاء كبيرة من 
اأ�سبحت عملّية  الأو�سط )Mitchell 1999(. وقد  ال�سرق  المتو�سطة في  الطبقات 
المحّلية  والأنماط  المعولم  ال�ستهالك  اأنماط  بين  ذلك  نتجت عن  التي  التوازن 
لالإ�سالم اأكثر و�سوحًا، مع اإخ�ساع الإ�سالم نف�سه لنوع من القت�ساد التناف�سّي واإلغاء 
الأيديولوجّيات )Haenni 2005(، ما اأّدى اإلى توليد مظاهر جديدة من الإيمان اأُ�سير 
اإليها بـ“الإ�سالم المع�سَرن” )Boubekeur and Olivier 2009(. وت�سّكل المنتجات 
باأ�سلوب ع�سرّي، بع�ص الأ�سكال  الحالل مثل مّكة–كول، والن�ساء المحّجبات 
ال�ستهالكّية “الهجينة”. في الجوهر، اأُ�سفي على العولمة طابع اإ�سالمّي. فبالن�سبة 

اإلى الأردن مثاًل، تحّدث توبين (Tobin 2016) عن “تدّين اإ�سالمي نيوليبيرالّي”.
اإّنها مرحلة م�سطربة تت�سف بان�سحاب الدولة من المجتمع، وباأزمة �سرعّية في 
اأو�ساط النخبة الحاكمة، وعولمة الأنماط ال�ستهالكّية، وازدياد تاأثير و�سائل الإعالم 
الجديدة، و�سعور بالإذلل ناتج عن الوجود الغربّي الكثيف في المنطقة خ�سو�سًا في 
اأعقاب حرب الخليج. رّداً على كّل هذا، يبدو اأّن التديّن اليومّي في المنطقة ي�سهد 
نمّواً ملحوظًا مع بروز الرموز الإ�سالمّية ب�سورة اأكبر في الحياة اليومّية، والتركيبة 
الجمالّية للمدن والمراكز الح�سرّية، والجامعات والمدار�ص وغيرها من الأماكن 

العاّمة. وقد و�سف اإ�سبوزيتو �سحوة التديّن على هذا النحو:
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الحياة  في  الإ�سالمّية  ال�سحوة  على  الموؤ�ّسرات  من  العديد  هناك 
الدينّية )ارتياد الم�ساجد  ال�سخ�سية: الهتمام المتزايد بالحتفالت 
وم(، وتكاثر البرامج والمن�سورات الدينّية، والمزيد من  الة وال�سّ وال�سّ
الت�سديد على المالب�ص والقيم الإ�سالمّية، واإعادة اإحياء ال�سوفّية. كما 
تجّلت هذه ال�سحوة الوا�سعة النطاق باإعادة تركيز الإ�سالم في الحياة 
العاّمة: ارتفاع ن�سبة الحكومات ذات التوّجه الإ�سالمّي، والمنّظمات، 
والقوانين، والم�سارف، وخدمات الرعاية الجتماعّية، والموؤ�ّس�سات 

.)Esposito 1999:10( التعليمّية

بالن�سبة اإلى دكمجان (Dekmejian 1988)، يرى اأّن هذه العودة اإلى القيم الدينّية 
)خ�سو�سًا في اأو�ساط الأجيال الأ�سغر �سّنًا( نتيجة الفراغ الأيديولوجّي الذي خّلفه 
ف�سل الأيديولوجّيات القومّية، كما اأّنها درع واٍق �سّد “التغريب”، اإ�سافة اإلى اأّن 
تزاُيد حالة غياب اليقين القت�سادي وتفاُقم غياب الم�ساواة الجتماعّية منذ منت�سف 
الت�سعينيات ي�سّكالن عوامل مهّمة في هذه ال�سحوة الدينّية التي زّودت كثيرين بالأمل 

وال�سند الجتماعّي.
في درا�ستهم ال�ساملة للممار�سة الدينّية اليومّية في المغرب، تنّحى العيادّي وغيره 
 (El عن اأطروحة “العودة” اإلى الدين، وتحّدثوا بدًل من ذلك عن “تجديد” الدين
(Ayadi et al. 2013: 286. اإذ اإّن ال�ستغالل الأيديولوجّي للدين من النخبة، وارتفاع 

ن�سبة ال�سّكان المتعّلمين، يلعبان دوراً مهّمًا هنا. ويمكن مالحظة التركيز الأيديولوجّي 
على الدين، على وجه الخ�سو�ص، في اأو�ساط ال�سباب الذين تتراوح اأعمارهم بين 
18 و24 �سنة. لذا طرحنا هذا ال�سوؤال: في الواقع، هل ي�سّكل هذا ارتقاء اأو عودة 
للدين المنّظم والقيم الدينّية، اأو هو �سل�سلة من المواقف الفرديّة التي تهدف اإلى خلق 

هويّة �سخ�سّية �سمن الم�سفوفة التي تجمع بين العولمة والت�سّبث بالثقافة المحّلية؟
من بين ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع الخا�ّص بهذه الدرا�سة، ينتمي %94 
منهم اإلى العقيدة الإ�سالمّية، و6% اإلى الدين الم�سيحّي. في م�سر، 8% من الأ�سخا�ص 
الذين �سملهم ال�ستطالع هم م�سيحّيون، و92% م�سلمون، بينما في لبنان %58 
منهم م�سلمون و38% م�سيحيون. من حيث ال�سّن، تراوحت اأعمار الم�ستطَلعين بين 
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16 و30 �سنة. في النتيجة هم ينتمون اإلى الجيل الذي ُولد بين اأواخر الثمانينيات 
وبداية الألفّية الثالثة. فابتداء من الثمانينيات، عّزز انخفا�ص اأ�سعار النفط في ال�سوق 
المنطقة، في حين قّل�ست  اأنحاء  اقت�سادّية م�ستمّرة في كّل  اأزمة  العالمّية ن�سوب 
اإعادة الهيكلة القت�ساديّة والديون الوطنّية الهائلة فر�ص التقّدم الجتماعّي في قطاع 
الدولة. رغم اأّن اأفراد الجيل الأ�سغر �سّنًا حّققوا عمومًا م�ستويات علمّية اأف�سل من 

اأهلهم، فاإّنهم يعانون من اأزمة عمالة م�ستمّرة تطاول تقريبًا الدول العربّية كاّفة.
على العك�ص من ذلك، ا�ستفاد اآباوؤهم – جيل ال�سّتينيات – من نماذج تطوير 
الكبرى”  “الطروحات  الجيل حامل  الع�سر. كان هذا  التي �سهدها ذلك  الدولة 
التي خدمت م�سالح  النفط  فيه �سناعة  بداأت تزدهر  القومّية والعربّية، في وقت 
الدول العربّية النفطّية وغير النفطّية. بين 1973 و1983، حّققت بع�ص البلدان 
في المنطقة معّدلت نمّو �سنوّية و�سلت اإلى 11% من الناتج المحّلي الإجمالّي 
المالّي  والّدعم  العاملة،  لليد  الإقليمّية  والهجرة  النفط،  ت�سدير  عائدات  تغّذيها 
البطالة  راوحت  الثمانينيات،  حتى  الريعّية.  �سبه  للدول  الم�سّدرين  كبار  من 
Winckler 2005:88(، فقد  الأردن )انظر  تقريبًا في م�سر، و16% في  معّدل %5 
ن الخدمات، ف�ساًل عن توفير  كانت الدولة تلعب دور الم�ستخِدم الرئي�سّي وموؤمِّ
الوظائف والفر�ص لتحقيق التقّدم الجتماعّي. كان العقد الجتماعّي بين الدول 
الر�سمّية  التوزيع  اإعادة  العربّي مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا ب�سيا�سات  العالم  ومجتمعات 

للثروة.
اأّنه في اأكثر من ن�سف الحالت تبلغ درجة التعليم في  تظهر النتائج التجريبّية 
اأو�ساط اآباء الم�ستطَلعين معّدًل متو�ّسطًا اأو مرتفعًا، في الدول العربّية كاّفة، با�ستثناء 
لبنان حيث الم�ستخِدم الرئي�سّي لآباء الم�ستطَلعين هو الدولة. با�ستثناء من ا�ستفتي 
من �سوريا واليمن، يقّيم اأكثر من 70% من الذين �سملهم ال�ستطالع )97% في 
اأّن %62  الجّيد جّداً، في حين  اأو  بالجّيد  الو�سع القت�سادّي لأ�سرهم  البحرين( 
يرون اأّن و�سعهم القت�سادّي ال�سخ�سّي جّيد اأو جّيد جّداً. في المجموع، �سّنف 
من  اأفراداً  اأنف�سهم  المقابالت  معهم  اأُجريت  الذين  الأ�سخا�ص  من   %30 نحو 
اأكثر من  يعي�ص  الدنيا.  المتو�سطة  الطبقة  اإلى  ينتمون  باأّنهم  العليا، و%50  الطبقة 
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90% من الم�ستطَلعين )ب�سرف النظر عن اأولئك الموجودين في المغرب وم�سر( 
اأحيان كثيرة ب�سفة م�ستاأجرين ل  المنازل، ولكن في  اأو  ال�سكنّية  الوحدات  في 
يبدو  النتيجة،  الأ�سئلة 50، 52(. في  الثاني: ال�ستبانة،  الملحق  )انظر  مالكين 
الخوف في  الم�ستقبل يحّددها  اإلى  الذين �سملهم ال�ستطالع  ال�سباب  اأّن نظرة 

المقام الأوّل.
اليوم؟”، وفق معّدل يتراوح بين نقطة  “ما هي درجة تديّنك  رّداً على ال�سوؤال 
واحدة )ل�ست متدّينًا على الإطالق( و10 نقاط )متديّن جّداً(، كان المعّدل بالن�سبة 
اإلى الم�ستطَلعين 7.3 نقطة. اّت�سح اأّن ال�سباب في البحرين هم الأكثر تديّنًا )8.6 

المجموعلبنانتون�ص الالجئون 
ال�سوريوناأ(

م�سر المغربالأردن البحريناليمنفل�سطين

الر�سم 4.1 التديّن في عامي 2016 و2011
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الأ�سئلة 1 و121.
مالحظة تعر�ص الأرقام معّدلت )المتو�ّسط الح�سابّي( تتراوح من 1 )“ل�ست متديّنًا على الإطالق( اإلى 10 )“متديّن 

جّداً”(. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. اأ( الالجئون ال�سوريّون في لبنان.
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نقطة(، في حين اأّن ال�سباب في تون�ص هم الأقّل )6 نقاط( )الر�سم 4.1(. عمومًا، 
التدّين لدى الم�ستطَلعين مقارنة بمعّدله قبل  تّم ت�سجيل ارتفاع طفيف في ن�سبة 
اأو خالل عامي 2010 و2011 تقريبًا،  العربّي،  الربيع  خم�ص �سنوات )اأي قبل 
عندما �سّجلت ن�سبة التدّين معّدًل قدره 6.9 نقطة. في ذلك الوقت، �سّجل ال�سباب 
في البحرين اأي�سًا، م�سادفة، اأعلى نتيجة )8.6 نقطة(، في حين �سّجل ال�سباب في 

تون�ص اأدنى نتيجة )5.7 نقطة(.
درجة  يظهرون  اليوم  العربّي  العالم  في  ال�سباب  اأّن  يبدو  عاّمة،  ب�سورة  اإذن، 
اأعلى من التدّين مقارنة بالأكبر منهم �سّنًا، لكّن هذا لي�ص بالأمر الم�ستغرب. ففي 
النهاية، كان الجيل الأكبر �سّنًا يوؤمن بالأحالم التي كانت تحّركها الدولة، وا�ستفاد 

الأ�سئلة 1، 121.
مالحظة عر�ست الأرقام بالن�سب المئوية )3% لم تجب(. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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الر�سم 4.2 التديّن اليوم – التديّن قبل خم�ص �سنوات
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من الزدهار القت�سادّي، في حين ُمنع الجيل الأ�سغر �سّنًا في يومنا من الرتقاء. 
في النتيجة، تبدو ال�سعبّية الحالّية للدين والقيم الدينّية، في اأو�ساط ال�سباب في العالم 
العربّي، نوعًا من البديل عن غياب فر�ص اجتماعّية ومهنّية. وتبلورت هذه الحّجة 
الدينّية لل�سبان الذين �سملهم ال�ستطالع،  عبر هذه الخطوات: ُحّددت المواقف 
ُدّقق في العالقات بين هذه المواقف والظروف الجتماعّية الأعمق. وُحّللت  ثّم 
الردود على ال�سوؤال الذي تناول مدى ن�سبة تدّينهم اليوم وقبل خم�ص �سنوات على 
نحو تدريجّي وفقًا للخ�سائ�ص الأ�سا�سّية للم�ستطَلعين كالنتماء الطبقّي، والم�ستوى 
التعليمّي لالأب، وال�سكن. كما ا�سُتخدمت هذه البيانات لتحديد المجموعات التي 
ال�سيا�سّية  المواقف  ومناق�سة  تدّينها،  درجة  الذاتّي،  تقييمها  اإلى  ا�ستناداً  تغّيرت، 

المرتبطة بن�سبة التدّين.

الو�سع الحالّي لتديّن ال�سباب في العالم العربي

ُجّمعت الإجابات المعرو�سة هنا للح�سول على �سورة مختلفة عن درجة التدّين في 
اأو�ساط ال�سباب في الدول العربّية الثماني التي �سملها ال�ستطالع، اإلى جانب الالجئين 
ال�سوريّين في لبنان. وُق�ّسمت الت�سنيفات الذاتّية، التي تتراوح بين نقطة واحدة )ل�ست 
متدّينًا على الإطالق( اإلى 10 نقاط )متديّن جّداً(، اإلى اأربع مجموعات ا�ستناداً اإلى 

الجدول 4.1 التديّن بح�سب العمر

المجموعمتديّن جّداًمتديّن ن�سبياًمتديّن بع�ص ال�سيءتديّن متدنٍّالعمر

16–259243334100

21–258253235100

26–308253235100

الأ�سئلة 3، 121.
مالحظة عر�ست الأرقام بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | بالن�سبة اإلى ال�سوؤال 121، �سّجلت 
ال�سيء” بين 5 و6 نقاط،  “متديّن بع�ص  اإلى 4 نقاط، ومجموعة  مجموعة “التدّين المتدّني” من نقطة واحدة 

ومجموعة “متديّن ن�سبيًا” بين 7 و8 نقاط، ومجموعة “متدّين جّداً” بين 9 و10 نقاط.
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قبل  اأّي درجة كنت متدّينًا  اليوم؟” و“اإلى  تدّينك  “ما هي درجة  التالية:  الأ�سئلة 
خم�ص �سنوات؟”: المجموعة 1 تدّين متدنٍّ )1–4(، المجموعة 2 متديّن بع�ص 
المجموعة 4 متدّين جّداً  ن�سبيًا )7–8(،  المجموعة 3 متدّين  ال�سيء )5–6(، 

.)10–9(
بناء على هذه المجموعات التي �سملت جميع البلدان نجد اأّن 34% من ال�سباب 
الم�ساركين في ال�ستطالع �سّنفوا اأنف�سهم بـ“المتديّنين جّداً”، و32% بـ“المتديّنين 
ن�سبيًا”. نحو 24% من الم�ستطلعين هم “متدّينون بع�ص ال�سيء”، في حين �سّجل 
” )الر�سم 4.2(. اإذا ما قارّنا هذه الأرقام مع تلك التي  8% فقط ن�سبة “تديّن متدنٍّ
ن�سبة  في  ارتفاعًا  نالحظ  �سنوات،  خم�ص  قبل  الم�ستطَلعين  تدّين  درجة  تقي�ص 
اإلى 32%(، و“المتدّينين جّداً” )من 31  ن�سبيًا” )من 27  “المتدّينين  مجموعة 
اإلى 34%(. من ناحية اأخرى، انخف�ست الأرقام بالن�سبة اإلى الذين �سّجلوا “تديّنًا 
متدّنيًا” )من 12 اإلى 8%(، اأو الذين �سّنفوا اأنف�سهم بـ“المتدّينين ن�سبيًا” )من 27 
اإلى 24%(. يدّل هذا على ارتفاع �سامل لن�سبة التديّن، ورّبما للتطّرف الدينّي، على 
اأنف�سهم  الم�ستطَلعين  ثلثي  اليوم، ي�سّنف مجموع  المن�سرم.  العقد  مدى ن�سف 
بـ“المتدّينين ن�سبيًا” اأو “المتدّينين جّداً” مقارنة بن�سبة 58% قبل خم�ص �سنوات. 
يمار�سون  باأّنهم  اأنف�سهم حالّيًا  يقّيمون  الم�ستطَلعين  اإّن 32% فقط من  كذلك، 
قبل  بن�سبة %39  ال�سيء”، مقارنة  “متدّينون بع�ص  اأّنهم  اأو   ،” “تدّين متدنٍّ ن�سبة 

�سنوات. خم�ص 
اإذا اأردنا التمييز في درجة التديّن وفق العمر، نرى اأّنه ل تكاد توجد اأّي اختالفات. 
عمومًا يبدو اأّن ال�سباب ل ي�سبحون متدّينين مع تقّدمهم في ال�سّن )الجدول 4.1(. 
اأّنه من بين الأ�سخا�ص  تظهر المقارنة بين التدّين الخا�ّص بكّل من الرجل والمراأة 
الذين تّمت مقابلتهم من المرّجح اأن تكون الن�ساء متديّنات ن�سبيًا، اأو متديّنات جّداً 
اأو  ّنفوا في خانة المتدّينين ن�سبيًا،  اأ�سل ثلثي ال�سباب الذين �سُ 4.3(. من  )الر�سم 
المتديّنين جّداً، 72% كانوا من الن�ساء و62% من الرجال. من ناحية اأخرى، اإّن ن�سبة 
اأولئك الذين ينتمون اإلى خانة التدّين المتدّني اأو المتدّينين بع�ص ال�سيء – مجموع 

الثلث – اأعلى في اأو�ساط ال�سباب )38%( مقارنة بال�ساّبات )%28(.
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من غير الم�ستغرب اأن تظهر الن�ساء ن�سبة تدّين اأعلى من الرجال. رغم التقّدم 
الذي اأُحرز في هذا المجال، تبقى فر�ص التقّدم الجتماعي للن�ساء اأقّل بكثير منه 
بالن�سبة اإلى الرجال عبر منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. فقد كان للتغّيرات 
القت�ساديّة خالل ال�سنوات القليلة الما�سية تاأثير خا�ّص في المراهقات. لكن اإلى 
جانب الأزمة في �سوق العمل، قد يكون هذا الرتداد اإلى النظام الأبوّي في زمن 
ال�سطرابات الجتماعّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية قد لعب دوراً رئي�سّيًا في ارتفاع 
“اأ�سواق  اأّن  للتنمية  المّتحدة  الأمم  برنامج  في  ورد  الإناث.  لدى  التدّين  ن�سبة 
العمل في الدول العربّية تتغا�سى، �سّراً اأو عالنّية، عن الف�سل بين الجن�سين بالن�سبة 
الأطفال وتربيتهم”  التركيز على رعاية  الإناث على  العاملة، وت�سّجع  القوى  اإلى 

.(UNDP 2009: 46)
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متدّين بع�ص ال�سيءمتدّين جّداً تدّين متدنٍّمتديّن ن�سبيًا

الذكور الإناث

الر�سم 4.3 التديّن بح�سب الجندر

الأ�سئلة 3، 121.
مالحظة عر�ست الأرقام بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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الجدول 4.2 التديّن اليوم والتديّن قبل خم�سة اأعوام، وفق كّل بلد على حدة

متديّن جّداًمتديّن ن�سبياًمتديّن بع�ص ال�سيءتديّن متدنٍّ

قبل خم�سة اليوم
اأعوام

قبل خم�سة اليوم
اأعوام

قبل خم�سة اليوم
اأعوام

قبل خم�سة اليوم
اأعوام

68202743353230م�سر

6622558787البحرين

616142026245446اليمن

821312939282222الأردن

1321323431252419لبنان

83183043433125المغرب

718273439302716فل�سطين

68363534322425الالجئون ال�سوريّون

15214341332999تون�ص

الأ�سئلة 1، 121.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص 

الفارق الأق�سى بين “اليوم” و“قبل خم�سة اأعوام” )الفارق الأدنى هو %5(.

تك�سف المقارنة بين كّل بلد على حدة )الر�سم 4.1( اأّن ال�سباب في البحرين 
المعّدلت  بلغت  ُذكر،  كما  نقطة.   8.6 بمعّدل  خا�ّص  نحو  على  متدّينون 
الإقليمّية للتديّن 7.3 نقطة. و�سّجل ال�سباب في اليمن )8.1( والمغرب )7.5( 
وم�سر )7.5( نتائج تفوق معّدل   التديّن. اأّما الأ�سخا�ص الذين �سملهم ال�ستطالع 
في الأردن )6.9( ولبنان )6.6( وفل�سطين )7.2( وتون�ص )6.0(، اإلى جانب 
الالجئين ال�سوريّين في لبنان )7.0(، فيتما�سون اإلى حّد كبير مع المعّدل العاّم. 
اأّن %87  التديّن الذي تجّلى عبر المجموعات  التف�سيلّي لدرجة  يظهر العر�ص 
ّنف  اليمن متدّينون جّداً، في حين �سُ البحرين و54% في  الم�ساركين في  من 
غالبّية ال�سباب في المغرب )43%( وم�سر )43%( والأردن )39%( وفل�سطين 
)39%( بـ“المتديّنين ن�سبيًا”. اأّما الم�ستطَلعون في تون�ص )43%( ولبنان )%32( 
ال�سيء”.  بـ“المتدّينين بع�ص  ّنفوا  ف�سُ لبنان )%36(،  ال�سوريّون في  والالجئون 
” موجودون على نحو خا�ّص في تون�ص  واأولئك الذين �سّجلوا ن�سبة “تديّن متدنٍّ
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اإلى  الدول  تق�سيم  النتيجة، يمكن  4.2(. في  )15%( ولبنان )13%( )الجدول 
ثالث مجموعات: بلدان ذات درجة عالية جّداً من التديّن )البحرين واليمن(، 
وبلدان ذات درجة عالية من التديّن )م�سر والمغرب والأردن وفل�سطين(، وبلدان 
ي�سّجل �سبابها درجة منخف�سة من التدّين: تون�ص والالجئون ال�سوريّون ولبنان.
تدّينًا ومحافظة من  اأكثر  الخليج  ُتعتبر دول  اإذ  لي�ست مفاجئة،  النتائج  هذه 
الدين على موقعه  اأفريقيا، في حين يحافظ  ال�سرق الأو�سط و�سمال  �سائر منطقة 
الخليج والأردن والمغرب. في  لممالك  الر�سمّية  لل�سرعّية  المركزّي كم�سدر 
تكت�سب  في كّل من م�سر وفل�سطين،  الدينّية،  الحركات  بداأت  نف�سه،  الوقت 
الحال في  للمقاومة، كما  الثمانينيات، كاأ�سا�ص  النفوذ منذ منت�سف  المزيد من 
الحال في م�سر. حّلت هذه  للميزات الجتماعّية، كما  اأو كم�سدر  فل�سطين، 
العلمانّية، وقّدمت نماذج اجتماعّية  الأنظمة  اأحيان كثيرة مكان  الحركات في 
بديلة. لكن يبدو اأّن تون�ص ل تزال متاأّثرة بال�سيا�سة العلمانّية لحبيب بورقيبة وزين 
العابدين بن علي. ت�ستمّر هذه العلمانّية بممار�سة نفوذها على الممار�سات اليومّية 
لل�سّكان. على غرار ذلك، يمكن تف�سير الن�سبة المنخف�سة ن�سبّيًا للتديّن في اأو�ساط 
الذين  اللبنانّيين  ال�سباب  من  للبالد.  الدينّية  التعّددية  عبر  لبنان  في  الم�ستطَلعين 
ال�سّنة( و%38  ال�سيعة و%40  ال�ستطالع 58% م�سلمون )60% من  �سملهم 

م�سيحّيون.

الجدول 4.3 التديّن وفق البيئة ال�سكنيّة

 مدينة كبيرة
100,001+

مدينة متو�ّسطة الحجم 
1,001–100,000

المناطق الريفيّة التي ت�سل 
اإلى 20,000

مخيّمات الالجئين

81085تديّن متدنٍّ

21342125متديّن بع�ص ال�سيء

31343140متديّن ن�سبياً

40224030متديّن جّداً

100100100100

الأ�سئلة 5، 121.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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ُيظهر ال�سباب اأنماط تغيير مختلفة عبر منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا في 
درجة تديّنهم، في الوقت الذي اأُجري فيه الم�سح مقارنة بالمدة التي �سبقت الربيع 
العربّي. ا�ستناداً اإلى الن�سب المئوّية في الجدول 4.2، لم ُيبِد ال�سباب في البحرين اأّي 
تغيير كبير في درجة التدّين، في حين ُلوحظ في م�سر توّجه ملحوظ من خانة التديّن 
المتدّني والتديّن المحدود اإلى ارتفاع ن�سبة التدّين. في الأردن، ُيلحظ تداعي خانة 
“المتديّنين بع�ص ال�سيء” لم�سلحة خانة “المتديّنين ن�سبيًا”، في حين ُيلحظ ارتفاع 
في درجة التديّن في كّل من لبنان وفل�سطين واليمن والمغرب. ففي المغرب، في 
حين اّت�سعت مجموعة “التدين المتدّني” من 3% قبل خم�ص �سنوات اإلى 8% في 
المدة التي اأُجري فيها الم�سح، اّت�سعت اأي�سًا مجموعة “المتدّينين جّداً” على نحو 
مماثل بن�سبة 6%. بدا ال�ستقرار اأكثر و�سوحًا في اأو�ساط الالجئين ال�سورّيين في 
لبنان، في حين ُلوحظ انخفا�ص في ن�سبة “التدّين المتدّني”، يرافقه ارتفاع في ن�سبة 

“المتديّنين ن�سبيًا” من 29% اإلى 33%، في كّل من تون�ص وفل�سطين ولبنان.
اإذاً، في النهاية، تّم ت�سجيل ارتفاع ملحوظ في ن�سبة التدّين في كّل الدول التي 
ال�سيا�سّية والظروف القت�سادّية والأزمات  �سملها ال�ستطالع. �سّكلت الأحداث 
عوامل حا�سمة في تحديد ن�سبة التديّن في اأو�ساط ال�سباب الم�ستطَلعين )انظر الف�سل 
7(. كما تبرز اأهّمية موقع الدين في الأنظمة ال�سيا�سّية المعنّية، ونوع ال�سرعّية التي 
 – اأّن عدد ال�سباب في المغرب  اأن نلحظ  تعتمد عليها الأنظمة. لكن من المهّم 
بلد خا�سع منذ النتخابات البرلمانّية في 2011 لحكم حزب “العدالة والتنمية” 
الإ�سالمّي – الم�سنَّفين بغير المتديّنين قد ارتفع على مدى ال�سنوات الخم�ص الما�سية.

ال�سروط الهيكليّة وتديّن ال�سباب

ا�ستناداً اإلى البيئة ال�سكنّية يك�سف التحليل اأّن المجموعات الأربع كاّفة – من “تدّين 
” اإلى “متدّين جّداً” – موجودة ب�سورة بارزة في مدن كبيرة )الجدول 4.3(.  متدنٍّ
في هذا ال�سدد، تبدو المدن الكبيرة )عدد ال�سّكان: +111,001( غير متجان�سة، 
اأولئك  وي�سكنها ال�سباب الذين بلغوا درجة منخف�سة من التديّن )8%( ف�ساًل عن 
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ن�سبيًا”  و“المتدّينين   )%21( ال�سيء”  بع�ص  بـ“المتدّينين  اأنف�سهم  �سّنفوا  الذين 
)31%(. في النتيجة، ت�ستوعب المدينة اأولئك الذين يرون اأنف�سهم متدّينين جداً، 
واأولئك الذين يرون اأنهم غير متدينين على الإطالق اأو “ل�ست متديّنًا على الإطالق” 
كثيراً. هناك وجود مهّم لالأ�سخا�ص المتديّنين جّداً في المدن الكبرى )40%(، في 
الثاني الأكثر �سيوعًا )40%(. خارج المدن  حين ت�سّكل المناطق الريفّية مكانهم 
ال�سباب ن�سبة تدّين متدنٍّ )10%( وتديّن محدود )%34(  الكبرى، �سّجل هوؤلء 
خ�سو�سًا في المدن المتو�ّسطة الحجم )بين األف و100 األف ن�سمة(. في النتيجة، 
قد يت�سّور المرء اأّن هذه البيئات ماأهولة على نحو اأ�سا�سّي من ال�سباب الذين ي�سّجلون 

ن�سبة تديّن متدنٍّ واأولئك المتديّنين بع�ص ال�سيء.
في 1969، �سّرح اإرن�ست غيلنر في درا�سته عن المغرب باأّن الإ�سالم الح�سرّي اأكثر 
ت�ساهاًل من الإ�سالم الريفّي. لكّن التحّولت الجتماعّية، واأنماط التنّقل المختلفة التي 
ر، غّيرت على ما يبدو اأنماط  �سهدتها ال�سنوات الأخيرة، والنزعة الهائلة نحو التح�سّ
اأّن نمطًا محافظًا  وكثافة التديّن في الدول العربّية. وكما يقترح الجدول 4.3، يبدو 
من الإ�سالم تمركز في المدن الكبرى في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. هذه 
الأماكن ماأهولة ب�سورة اأ�سا�سّية من �سباب متدّينين بدرجة عالية، ونحو 71% من 

الجدول 4.4 التديّن والم�ستوى التعليمّي لالأب

المجموعمتديّن جّداًمتديّن ن�سبياًمتديّن بع�ص ال�سيءتديّن متدنٍّالم�ستوى التعليمّي

7233436100اأّمي)ة(

8213239100يكتب ويقراأ

8313427100الم�ستوى البتدائي

9253432100الم�ستوى الإعدادي/ الثانوي

10283527100البكالوريا/التوجيهي 

7253632100�سهادة حرفية/فنية

8172649100�سهادة جامعية )الإجازة، الماج�ستير(

9131563100الدكتوراه 

الأ�سئلة 30، 121.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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ة مع هوؤلء ال�سباب  الأ�سخا�ص المتديّنين جّداً والمتديّنين ن�سبيًا. يمكن مقارنة هذه الح�سّ
الذين �سملهم ال�ستطالع في المناطق الريفّية، اإذ �سّنف 71% منهم اأنف�سهم بالمتديّنين 
ن�سبيًا اأو المتديّنين جّداً. في المراكز الح�سريّة التي ي�سكنها على نحو متزايد المهاجرون 
القت�ساديّون من المناطق الريفّية، يبدو اأّن المجتمعات المتديّنة تعمل على التعوي�ص عن 
ة هنا للمدن ال�سغيرة والمتو�ّسطة  طابع الحياة المدينّية الأقّل تما�سكًا. هناك اأهّمية خا�سّ
الحجم التي يبدو اأّنها تاأوي المجموعات الأقّل تديّنًا. في ال�سنوات الأخيرة، تراجعت 
البرجوازيّة العربّية على نحو متزايد لت�سل اإلى هذه التركيبة. في الواقع، معظم ال�سباب 
الذين يرون اأنهم ينتمون اإلى خانة “التديّن المتدّني” اأو “المتديّنين بع�ص ال�سيء” )%44 

في المجموع( يعي�سون في المدن ال�سغيرة والمتو�ّسطة الحجم.
كما تظهر النتائج التجريبّية، يتراوح الم�ستوى التعليمّي لالأب بين المتو�ّسط والعالي 
بالن�سبة اإلى اأكثر من ن�سف الُمجيبين، وذلك في كّل البلدان التي �سملها ال�ستطالع 
با�ستثناء لبنان، حيث الدولة هي الم�ستخِدم الرئي�سّي لآباء الُمجيبين. كما تبّين في اأق�سام 
اأخرى من هذه الدرا�سة )انظر الف�سل 7( اأّن الأب يلعب دوراً مهّمًا ك�سامن لو�سع 
الأ�سرة في �سياق التن�سئة الجتماعّية لل�سباب. لذا اإّن تاأثيره في التوّجه الدينّي لل�سباب 

العرب وا�سح.
ما هي العالقة بين الو�سع الجتماعّي لالأ�سخا�ص الذين تّمت مقابلتهم ودرجة 
تديّنهم؟ يرتبط هذا ال�سوؤال بالعالقة بين تديّن الم�ستطَلعين والم�ستوى التعليمّي لالأب، 
والعالقة بين الطبقة الجتماعّية ا�ستناداً اإلى الو�سف الذاتّي للم�ستطَلع وتديّنه. كما يّت�سح 
ّنفوا في  من الجدول 4.4 اأّن الم�ستطَلعين الذين يتمّتع اآباوؤهم بم�ستوى تعليمّي اأعلى �سُ
خانة “المتديّنين جّداً”، في حين اأّن اأولئك الذين لم يحّقق اآباوؤهم تح�سياًل علمّيًا كبيراً 
ُي�سّنفون اأكثر �سمن خانة “المتديّنين بع�ص ال�سيء” اأو “المتديّنين ن�سبيًا”. اأّما 63% من 
اأولئك الذين يحمل اآباوؤهم �سهادة الدكتوراه، فـ“متديّنون جّداً”، وكذلك الأمر بالن�سبة 
اإلى 49% مّمن تّخرج اآباوؤهم في الجامعات. من المالحظ اأي�سًا اأّن 15% و�سفوا اآباءهم 
بالأّميين، في حين اأّن 16% من الذين �سملهم ال�ستطالع )1,386 م�ستطَلعًا( لديهم 
اآباء من حملة الدكتوراه اأو ال�سهادات الجامعّية. هذه المجموعات مت�سابهة ن�سبّيًا، ومع 

ّنفوا بـ“المتدّينين جّداً”. ذلك 36% فقط من اأولئك الذين لديهم اآباء اأّميون �سُ
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الجدول 4.5 التديّن والنتماء الطبقّي ا�ستناداً اإلى الو�سف الذاتّي

المجموعمتديّن جّداًمتديّن ن�سبياًمتديّن بع�ص ال�سيءتديّن متدنٍّالطبقة 

9181558100ثريّة

10233433100الطبقة المتو�سطة العليا

8253235100الطبقة المتو�سطة الدنيا

7283332100فقيرة

13183435100معوزة جداً، على باب اهلل

الأ�سئلة 47، 121.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

البيانات المرتبطة بالخلفية الجتماعية للمجموعات  ف�ساًل على ذلك، ت�سير 
والتدّين  الذاتي  الو�سف  اإلى  ا�ستناداً  الطبقي  النتماء  بين  اإلى وجود �سلة  الأربع 
يرون   %58 بالثرية  عائالتهم  �سّنفوا  الذين  المجيبين  بين  من   .)4.5 )الجدول 
اأنف�سهم متدينين جداً، بينما 9% فقط �سّنفوا اأنف�سهم في خانة “التدين المتدني”. 
يمكن اأن نلحظ اأي�سًا عالقة وا�سحة بين الأ�سخا�ص الذين راأوا اأنف�سهم “متديّنين 
ن�سبيًا” وينتمون اإلى الطبقة المتو�سطة العليا، بن�سبة 34%. نظراً اإلى ذلك، نجد اأّن 
اأ�سرتهم بالفقيرة والمعوزة جداً، في حين  اأي�سًا  الكثير من المتدّينين جّداً و�سفوا 
اأنف�سهم متدّينين بع�ص ال�سيء، يوجدون في الغالب  اأّن الم�ستطَلعين الذين يرون 
�سمن الطبقة المتو�سطة الدنيا )25%( اأو الفقيرة )28%(. من الملحوظ اأي�سًا اأّن 
ّنفوا في خانة “التديّن المتدّني” )13%( يرون  الن�سبة الكبرى من الأ�سخا�ص الذين �سُ
اأ�سرتهم من اأكثر الفئات حرمانًا في المجتمع. هذا عدا ن�سبة 3% فقط من الُمجيبين 
الذين و�سفوا اأ�سرتهم بالمعوزة جداً، في حين اأّن 30% �سّنفوا اأ�سرتهم في مرتبة 
الرابط  النتيجة، تتعار�ص هذه الدرا�سة مع  بالغنّية. في  العليا، وو�سفوها  الطبقات 
الذي غالبًا ما ُير�سى بين التدّين ال�سديد والفقر اأو الم�ستوى التعليمّي المتدّني. في 
الواقع، يبدو اأّن المتدّينين جّداً هم من ي�سّنفون في الغالب �سمن الأ�سخا�ص الذين 
يتمّتعون بالأمان الماّدي والم�ستوى التعليمّي الجّيد، في حين يبدو اأّن الأقل تديّنًا 

ينتمون قبل كّل �سيء اإلى الطبقات الجتماعّية الأكثر فقراً.
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الجدول 4.6 التديّن وال�سعور بالأمن

متديّن جّداًمتديّن ن�سبياًمتديّن بع�ص ال�سيءتديّن متدنٍّ

38312423غير اآمن

21262721غير اآمن ن�سبياً

19242824اآمن ن�سبياً

22192132اآمن

100100100100

ال�سوؤال 121، الموؤ�ّسر الأمنّي )انظر الر�سم 2.1(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الجدول 4.7 التديّن والتوقّعات بالن�سبة اإلى م�ستقبل المجتمع 

متديّن جّداًمتديّن ن�سبياًمتديّن بع�ص ال�سيءتديّن متدنٍّ

37343026اأميل اإلى الت�ساوؤم

68667074اأميل اإلى التفاوؤل

100100100100

الأ�سئلة 121، 166.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

يتمّتع الأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم المقابالت  ، من حيث المعّدل، بم�ستوى 
اأقّل،  اأهلهم، لكن الفر�ص المتاحة لهم لتحقيق تقّدم اجتماعّي  اأف�سل من  تعليمّي 
الدول  في  الهيكلّي  التكّيف  برامج  تنفيذ  قبل  الم�ستقبل.  ب�ساأن  اأكبر  ومخاوفهم 
العربّية، اأّمن القطاع العاّم ال�سخم فر�سًا وفيرة لتحقيق التقّدم الجتماعّي، في حين 
ارتفع عدد خّريجي الجامعات على نحو كبير، مع ال�ستثمار ال�سخم في حقل التعليم 
الذي بداأ في نهاية ال�سبعينيات. غير اأّن ذلك تزامن مع تداعي فر�ص التوظيف في 

�سوق العمل خ�سو�سًا في القطاع العاّم.
ينعك�ص هذا الموقف في البيانات التي ُجمعت خالل هذا ال�ستطالع. فقد رّكز 
ة على حالة غياب اليقين القت�سادّي  ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع ب�سورة خا�سّ
التي تتعّلق بالعمل، ف�ساًل عن خطر اندلع نزاع م�سّلح. لم يعد من  والمخاوف 
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الممكن ا�ستيعاب خّريجي الجامعات – ول�سّيما اأولئك الذين تخّرجوا بموؤّهالت 
تقنية – في قطاع عاّم متاأّزم. عمومًا، قد يكون التدّين نوعًا من راأ�ص المال للتعوي�ص 
التي كانت متاحة للجيل الأقدم المّجهز  عن تداعي الفر�ص الجتماعّية والمهنّية 
بالأمن والتفاوؤل، ما ي�سفي  4.6(. يمنح الدين �سعوراً  براأ�سمال تعليمّي )الجدول 

على الآفاق القت�ساديّة القاتمة بع�ص الأمل. 
كما يو�سح الجدول 6.4، ي�سعر اأي�سًا ال�سباب ذوو التدّين المتدّني باأعلى ن�سبة 
من فقدان الأمان )38%(، في حين ي�سعر المتديّنون باأعلى ن�سبة من الأمان )%32(. 
“اأمان”  اإذ تعني كلمة  التدّين،  ال�سعور بالأمان يزداد مع ارتفاع درجة  اأّن  ُيالَحظ 
ثقة المرء بم�ستقبله ال�سخ�سّي والمهنّي. ُلّخ�ست تجارب وم�ستويات الأمان في 
مجالت ال�سّحة، والطعام، والعاطفة، والأ�سرة، والقت�ساد، والمهنة، والعنف، 
والحرب، في الجدول 2.2. في النتيجة، يبدو اأن التدّين يعّو�ص عن نق�ص معّين في 
الحتمالت، بتوفير درجة من الأمان تمنح الم�ستطلعين “المتديّنين جّداً” �سعوراً 

اأكبر بالتفاوؤل ب�ساأن م�ستقبلهم وم�ستقبل مجتمعهم )الجدول 4.7(.
اأنف�سهم  اأولئك الذين و�سفوا  اأكثر تفاوؤًل من  ال�سباب المتدّينين  عمومًا، يبدو 
باأّنهم غير متدينين على الإطالق، اأو راأوا ن�سبة تدّينهم متدّنية، اإذ يوّفر الدين على 
ما يبدو �سعوراً بالأمل للعديد من ال�سباب المحبطين، على غرار محمد، المتزّوج 
والبالغ من العمر 30 �سنة من اليمن، الذي �سّرح بو�سوح: “نحن متفائلون لأّننا نتبع 
الدين الإ�سالمّي”. كما ي�سير الجدول 4.7 اإلى اأن 74% من ال�سباب المتدّينين جّداً 
متفائلون بالن�سبة اإلى م�ستقبل المجتمع، في حين اأّن درجة الت�ساوؤم اأكبر في اأو�ساط 
بالأمان  اأّن الدين ل يوّفر �سعوراً  التدّين المتدّني )37%(. يبدو  الأ�سخا�ص ذوي 
فح�سب، اإنما بالتفاوؤل اأي�سًا في الأوقات التي ت�سهد اأزمات وا�سطرابات وتغييرات.
لم يعد الدين م�سروعًا اجتماعّيًا، اأو �سيا�سّيًا �ساماًل، اأو قاعدة ليوتوبيا اجتماعّية 
اإ�سالمّية جماعّية. بدًل من ذلك �سار ركيزة لتحقيق اليوتوبيا الفردّية التي ت�سّكل اأي�سًا 
�سنداً في حالت غياب اليقين. يتجّلى ذلك في حقيقة اأّنه رغم اعتبار الم�ستطَلعين 
اإلى حّد كبير اأنهم اأ�سحاب ذهنّية متديّنة، لم تكن ثقتهم بالموؤ�ّس�سات الدينّية عالية 
جداً. رغم التعبير عن هذه الثقة من 23% من الُمجيبين عن ال�سوؤال: “وفيما يخ�ص 
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ثقتك بمختلف الموؤ�س�سات؟”، تت�ساءل هذه الن�سبة مقارنة بالثقة المعطاة للعائلة 
)80%(، والجي�ص )54%(، والنظام التعليمّي )40%(، وال�سرطة )40%(. �سّجلت 
الثقة بالموؤ�ّس�سات الدينّية اأعلى ن�سبة في اأو�ساط ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع 
في البحرين )89%(، واأدناها في تون�ص )42%( )انظر الجدول 2.10(. كما تتمّتع 
اأو�ساط  الموؤ�ّس�سات الدينّية التقليدّية، على غرار مدر�سة الزاوية، باحترام كبير في 
ال�سباب المغربّيين والم�سرّيين. اأّما الم�ستطَلعون في الأردن، ف�سّجلوا اأعلى ن�سبة من 
الثقة بالموؤ�ّس�سات الدينّية )49%(، في حين �سّجل اأولئك في البحرين اأدنى ن�سبة )%4(.

ة.  يبدو اأّن ال�سباب في العالم العربّي باتوا يرون اأكثر فاأكثر اأّن الدين م�ساألة خا�سّ
في الواقع راأى 83% كذلك عندما ُطرح عليهم ال�سوؤال: “ما راأيك؟ الدين �ساأن 
الراأي بو�سوح خا�ّص و�سط  يتجّلى هذا  فيه”.  اأحد  يتدخل  اأن  خا�ص ول يجب 
ال�سباب التون�سّيين )93%(، والالجئين ال�سوريّين )92%(. على غرار ذلك، يريد 
60% من الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت اأن يلعب الإ�سالم دوراً اأكثر 
اليومّية. لكّن 13% فقط من ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع  اأهّمية في الحياة 
قالوا اإّنهم ملتزمون �سمن موؤ�ّس�سات دينّية عندما ُطرح عليهم ال�سوؤال: “اأين وكيف 

ت�سارك؟”، و�سّجل الم�سرّيون اأعلى ن�سبة التزام )%17(.
المتدّينين  ال�سباب  من  العظمى  الغالبّية  اأّن  التجريبّية  النتائج  توحي  عمومًا 
بالإ�سافة  نا�سطون �سمن مدى محدود.  هم  اأو  �سيا�سّيًا،  نا�سطين  لي�سوا  جّداً 
ال�سباب  تدّينًا من  اأقّل  الغالب  في  �سيا�سّيًا هم  النا�سطين  ال�سباب  اإّن  اإلى ذلك، 
تدّينهم  اإّن درجة  قالوا  الذين  ال�سيا�سّيين  النا�سطين  ن�سبة  بلغت  النا�سطين.  غير 
متدّنية نحو 38%، وهي ن�سبة تفوق ال�سورة الموازية في اأو�ساط غير النا�سطين 

)انظر الف�سل 13(.
الأنظمة  في  الدين  يلعبه  الذي  بالدور  يتعلق  فيما  المواقف،  تقييم  بغية 
العالم، فما هو  اإلى  “اإذا نظرت  التالي:  ال�سوؤال  ال�سباب  ال�سيا�سّية، ُطرح على 
النظام ال�سيا�سي الذي تف�سله؟”. اأّيد 11% من الم�ساركين في ال�ستطالع نظام 
فل�سطين، و17% في  الأردن، و33% في  ال�سريعة )18% في  مبنّيًا على  حكم 
الديموقراطّية المبادئ  يرتكز على  �سيا�سّيًا  اإ�سافّيون نظامًا  واأّيد %11  اليمن(. 
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ل الجدول 4.8 التديّن والنظام ال�سيا�سّي المف�سّ

متديّن جّداًمتديّن ن�سبياًمتديّن بع�ص ال�سيءتديّن متدنٍّ

31232132رجل قوّي يحكم البالد 

691212دولة دينية قائمة على اأ�سا�ص ال�سريعة

37434033نظام ديموقراطّي 

10121210نظام ديموقراطّي واإ�سالمي م�سترك

الأ�سئلة 113، 121.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الن�سبة في الأردن )22%(، واليمن )18%(، والمغرب  والإ�سالمّية. تعلو هذه 
وفل�سطين )15% لكّل منهما(. في المقابل، اأيّد اأكثر من 38% من الم�ساركين 
“الرجل  اأّيد 26% حكومة  �سيا�سّيًا ديموقراطّيًا، في حين  في ال�ستطالع نظامًا 

القوّي” )انظر الر�سم 12.3(.
اإلى  تدّينًا،  الأكثر  المتدّني، بجانب  التدّين  ال�سباب ذوي  هنالك ميل لدى 
تاأييد نظام �سيا�سّي ديموقراطّي )الجدول 4.8(. ومع ذلك، عّبر غالبّية الُمجيبين 
ل لديهم. من  عن رغبة في وجود “رجل قوّي يحكم البالد” كثاني خيار مف�سّ
والمرتبطة  عادل،  اإّنما  قوّي،  حاكم  وجود  في  الرغبة  هذه  اأّن  للنظر  الالفت 
بين  تدّينًا  الأقّل والأكثر  �سائعة لدى كّل من  للمنطقة، كانت  ال�سيا�سّية  بالتقاليد 
من  كّل  هل  لتحديد  هنا  الدرا�سة  تعميق  لالهتمام  المثير  ومن  الم�ستطَلعين. 
القوّي مرغوب  الرجل  النوع من  اأّن هذا  يرون  تدّينًا  الأقّل والأكثر  المجيبين 
فيه. هل يمكن اأن يوؤيّد الأ�سخا�ص الأقّل تديّنًا �سخ�سّيات كجمال عبد النا�سر، 
المتدّينون بدرجة عالية زعماء دينّيين كخليفٍة �سالح  يوؤّيد  اأو بورقيبة، في حين 
مثاًل؟ في كلتا الحالتين، يبدو اأّن الرغبة في التغيير ال�سيا�سّي والتوق اإلى العدالة 
اإّن  باإيجاز،  لحظنا  وكما  الديموغرافّيتين،  المجموعتين  اأو�ساط  في  كبيران 
المجموعات الأربع كاّفة موؤّيدة للنظام الديموقراطّي. هذه الرغبة اأقوى ب�سورة 
ن�سبيًا”  و“المتدّينين   ،)%43( ال�سيء”  بع�ص  “المتدّينين  اأو�ساط  في  وا�سحة 
)40%(، في حين اأّن الرغبة في وجود رجل قوّي في اأو�ساط هذه المجموعات 
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نف�سها اأدنى بقليل )23% و21%، على التوالي( مّما هي عليه �سمن الأ�سخا�ص 
الفترا�ص  النتيجة، يمكن  التديّن. في  اأو متدّنية من  ن�سبة عالية  ي�سجّلون  الذين 
اأّن الأكثر والأقّل تديّنًا يميلون نحو تف�سيل القادة الأقوياء، بينما يميل المتدّينون 

النظام الديموقراطّي. المعتدلون نحو 
اأ�سا�ص  على  قائمة  دينية  دولة  الُمجيبين  من  اأقّلية  اأّيدت  متوّقع،  هو  كما 
ن�سبيًا”  “المتدّينين  عن  اأ�سا�سّية  ب�سورة  الرغبة  هذه  انبثقت  وقد  ال�سريعة. 
)12%(، والمتدّينين جّداً )12%(. اأّما الرغبة في نظام �سيا�سّي يجمع بين عنا�سر 
ديموقراطّية واإ�سالمّية، فكانت محدودة اإجماًل، لكّنها احتّلت المقام الأّول في 
اأو�ساط ال�سباب “المتديّنين بع�ص ال�سيء” )12%( والمتديّنين ن�سبيًا )%12(. 

خال�سة

متزايد الأهّمية في  اأّن الدين يلعب دوراً  اإلى  التجريبّية المعرو�سة هنا  ت�سير الأدّلة 
الحياة اليومّية ل�سباب منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. وت�سير البيانات اإلى 
اأّن  اأتقياء ن�سبّيًا. كما  وجود اختالفات وطنّية، لكّنها تر�سم اإجماًل �سورة ل�سباب 
الفئات  التدّين بين  اأكثر تدّينًا من الرجال، في حين ل يوجد فرق كبير في  الن�ساء 

العمريّة.
كما ت�سير الدرا�سة اإلى اأّن “المتدّينين جّداً” و“المتدّينين ن�سبيًا” موجودون اأكثر 
اأكبر لدى المقيمين في  الريفّية، في حين هناك ميل  في المدن الكبرى والمناطق 
المراكز المدينّية المتو�ّسطة والأ�سغر حجمًا اإلى اأن يكونوا “متدّينين بع�ص ال�سيء” 
لالأب  التعليمّي  الم�ستوى  اإلى  نظرنا  ما  اإذا  التدّين.  من  منخف�سة  درجة  على  اأو 
والطبقة الجتماعّية ا�ستناداً اإلى الت�سنيف الذاتّي، يبدو اأّن المتدّينين جّداً يتحّدرون 
من عائالت يمكن و�سفها بالغنّية، يحمل فيها الأب �سهادة جامعّية. ف�ساًل على ذلك 
يميل ال�سباب الذين يظهرون ن�سبة تديّن اأقّل اإلى التحّدر من اأ�سر ذات م�ستوى تعليمّي 
محدود، ومن �سفوف الطبقات المتو�سطة الدنيا، بما في ذلك الفقراء. كما يبدو 
وا�سحًا اأّن التديّن ي�سّكل م�سدراً لالأمل والتفاوؤل. وهو لي�ص اأ�سا�سًا لمواقف �سيا�سّية 
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اأّن الدين  واأيديولوجّية بقدر ما يخدم الرفاهّية ال�سخ�سّية والن�سباط الذاتّي. يبدو 
يعمل اأكثر كقناة للروحانّية بدًل من كونه اأداة لأيديولوجيا �سيا�سّية.

يمكن ال�ستناد اإلى اأفكار تايلور (Taylor 2009) لنقول اإّن ال�سباب الذين �سملهم 
ال�ستطالع هنا و�سلوا اإلى ع�سر “الفردانّية التعبيريّة”. ي�ستخدم تايلور هذا الم�سطلح 
لو�سف حالة التديّن الغربّي في ال�سّتينّيات، م�ست�سهداً بـ“الحّيز الجتماعّي للمقّد�ص” 
الذي تحّدث عنه اإميل دوركهايم، للتمييز بين مراحل ما قبل وما بعد الدوركهايمّية 
ومراحل الدوركهايمّية الحديثة. في المرحلة الأولى، كان النظام الجتماعّي هرميًا 
على نحو كبير ومنّظمًا من قبل الدين. اأّما في مرحلة الدوركهايمّية الحديثة، فاأ�سبح 
والجتماعّية  ال�سيا�سّية  للتعبئة  قّوة  الدين  و�سّكل  ب�سّدة،  م�سّي�سًا  الدينّي  النتماء 
)كالقومّية(. في مرحلة ما بعد الدوركهايمّية، اأ�سبح الدين م�ساألة تعني الفرد، واأ�سبح 
التديّن طريقة حياة وتعبير عن ال�سخ�سّية الذاتية للفرد. يتحّدث تايلور هنا عن البحث 
عن الروحانّية كو�سيلة لتحقيق الن�سجام والتوازن (Taylor 2009). في الواقع، وتحت 
الدينّية الجماهيرّية تعّبر عن  اأّن الأحداث والعرو�ص  اأن نرى  العنوان، يمكن  هذا 

البحث عن �سور جديدة من الروحانّية الفرديّة.
اآفاق جديدة،  العربّي في بحثهم عن  العالم  ال�سباب في  التدّين ي�ساعد  اأّن  يبدو 
وهو ملجاأ وم�سدر لالأمل في عالم تفّككت على ما يبدو مرا�سيه الثقافّية وال�سيا�سّية 
والقت�سادّية والجتماعّية، ولم تعد الأنظمة ال�سيا�سّية ال�سائدة تتمّتع فيه بثقة كبيرة. 
من الناحية القت�سادّية، يبدو اأّن هذه المرحلة تت�سف بتاأّزم دولة التنمية، واإخفاق 
النماذج الإنمائّية القديمة، وتنفيذ برامج للتكّيف الهيكلّي؛ مرحلة قد تعّززها الأجندة 
العالم العربي ب�ّسرت بدورة  التي هّزت  اإّن ثورات 2010 و2011  النيوليبرالّية. 
جديدة، دورة م�سبوغة بالإعياء الأيديولوجّي، ومحاولة م�ستمّرة من الحركات غير 
النظام  اأحيان كثيرة مع  التي تتعار�ص في  اليوتوبيات الفردّية  اإلى تحقيق  المنّظمة 
الجتماعّي. يمكن لهذه الخلفّية اأن تف�ّسر المنطق الجديد للبراغماتّية المتر�ّسخ على 
ما يبدو لدى الفاعلين الحالّيين. في �سوء البيانات، يمكن اأن ن�ستنتج اأّن الدين في 
العالم العربّي بات م�ساألة �سخ�سّية. فم�ساعر التقوى تتزايد اإّنما على م�ستوى الفرد 
في المقام الأّول، ل ب�سورة م�سعى جماعّي لتحقيق يوتوبيا اجتماعّية، كما كانت 
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الحال مع القومّية العربّية اأو الإ�سالم ال�سيا�سّي.
ة، رغم  اإذاً، �سار الدين ب�سورة عاّمة و�سيلة لتحقيق طريقة عي�ص فردّية خا�سّ
�سولتز  تحّدث  الواقع،  في  الجماعّية.  التجربة  ب�سراك  كثيرة  اأحيان  في  احتفاظه 
التي تلت ف�سل  اأبوّية الدولة  اأنماط الحياة الفردّية من  (Schulze 2012) عن تحرير 

النماذج الجتماعّية المرتكزة على الدولة وما �ساحبه من اكت�ساب الروؤى اليوتوبّية 
الفرديّة ل�سرعّيتها. يمكن اعتبار هذا بداية ما ي�سّميه تايلور نظام ما بعد الدوركهايمّية، 
الذي ُتف�سل فيه القيم والمعايير (Schulze 2012: 45ff). يبدو اأّن اأجوبة الم�ستطَلعين 
ت�سير اإلى تداعي التديّن ال�سيا�سّي وتقّدم التديّن الجتماعّي. فهل هذا نذير بداية ع�سر 

علمانّي في العالم العربّي؟
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اإين�ص براونه

كانت اأ�سوات الن�ساء واأج�سادهّن في محور النتفا�سات العربّية. رغم تظاهر الن�ساء 
والرجال جنبًا اإلى جنب للمطالبة بالحّرية والكرامة – الدفاع عن حقوق الجميع 
ة الأكبر من  في المجتمعات الأبوّية – كان الج�سد الأنثوّي هو الذي جذب الح�سّ
العتداءات الج�سديّة العنيفة والتحّر�ص الجن�سّي. اأّكدت العتداءات التي ل ُتح�سى، 
والتي ارتكبها الأفراد وال�سلطات بحّق الن�ساء، الو�سع اله�ّص للن�ساء وعائالتهّن في 
اأ�سا�سّية،  العاّمة، ب�سورة  النقا�سات  العربّية. في الوقت نف�سه، رّكزت  المجتمعات 
على موا�سيع هجرة العمل وتدّفق الالجئين ال�سباب وم�سائل الرجولة. ما الذي 
تك�سفه هذه الخطابات عن غياب الم�ساواة الجندريّة، واأدوار الجن�سين في الدول 

العربّية اليوم؟
العاّمة للجندر في منطقة ال�سرق  اإلى تفاقم الأهّمية  اأّنه نظراً  يبّين هذا الف�سل 
اأفريقيا، غالبًا ما يكون تناول م�ساألة غياب الم�ساواة من منظار  الأو�سط و�سمال 
م تحليل  ُيقدَّ النتيجة، ل  (AHDR 2005, 2016; El Feki et al. 2017). في  جندرّي 
ز ح�سرّيًا على الق�سايا المتعّلقة بالمراأة. بدًل من  جندرّي لدرا�سة �ساملة، ول ُيركَّ
والخلفّية  والجن�سّية،  والتعليم،  الجندر،  م�ستوى  على  التداخالت  ُتحلَّل  ذلك، 
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الجتماعّي،  الو�سع  حول  تحقيقات  اأُجريت  ال�سلة.  ذات  للق�سايا  الجتماعّية 
والتعليم، والعمل، والأ�سرة، والتحّر�ص الجن�سّي، لتقديم �سورة دقيقة عن م�ساألة 

الجندر في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

�ساّب اأم متزّوج؟ �ساّب ومتزّوج!

ّنفوا في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا �سمن فئة ال�سباب  َمن هم الذين �سُ
من منظور تاريخي، ول�سّيما فيما يتعّلق بالجندر؟ مثاًل، في اإحدى الدرا�سات التي 
اإّما  الن�ساء لأنهن  ا�سُتبعدت  ال�سباب في الريف المغربّي،  اأُجريت عام 1969 عن 
اأطفال واإّما اأّمهات، اإنما لي�ص �ساّبات. لم يكن هناك مرحلة انتقالّية في حياة المراأة 
التي بلغت �سّن الر�سد (Pascon and Bentahar 1969: 11–12). حينذاك، لم يكن قد 
اعُتبر ال�سباب بعد مفهومًا بديهّيًا تمّيزه بع�ص الطموحات، اإّنما مجّرد مرحلة ق�سيرة 

بين نهاية الطفولة وبداية �سّن الر�سد. 
في الواقع، ي�سّكل مفهوم ال�سباب، كمرحلة حياة، ظاهرة حديثة في العالم العربي 
على مّر ال�سنوات الخم�سين اإلى ال�سّتين الأخيرة. في م�سروع اأنجزته جامعة هارفرد 
عن المراهقة يغّطي ال�سنوات الع�سرين الممتّدة من منت�سف ال�ستينيات اإلى منت�سف 
العثور حّتى  (Davis and Davis 1989) �سعوبة  الثمانينيات، لحظ ديفي�ص وديفي�ص 
على م�سطلح باللغة العربّية لتحديد المرحلة الممتّدة بين الطفولة و�سّن الر�سد. في 
اأّوًل واأ�سا�سًا، في تحديد وماأ�س�سة العتراف  العاّم،  التعليم  اإدخال  نظرهم، �ساهم 
بهذه المرحلة من الحياة. “اأن�ساأت المدار�ص هذا المفهوم، بالإ�سافة اإلى ال�سلوك 
المتوقَّع المرتبط به” (Davis and Davis 1989: 59). ب�سبب التعليم الر�سمّي المتمركز 
بعد  انتقالّية، فوراً  الفتيان والفتيات يختبرون مرحلة  في المدار�ص، بات كّل من 

الطفولة، اإّنما قبل اأن ي�سبحوا را�سدين بالكامل.
اأفريقيا،  ال�سباب متر�ّسخًا الآن في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  بات مفهوم 
وقد اّت�سعت الفئة العمرّية المرتبطة به على نحو كبير. اأدخل َبيات مفهوم “الن�صء”، 
ة بال�سباب، لخلق �سجال حول مو�سوع ال�سباب في  المرتبط ببيئة معّينة وعقلّية خا�سّ
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العالم العربّي. واّدعى اأّن المدن على وجه الخ�سو�ص محورّية في تحويل العنا�سر 
.(Bayat and Herrera 2010:7) ال�سابّة اإلى فئات �سبابيّة

وجدت الدرا�سة الحالّية اأّن الغالبّية العظمى من ال�سباب يرون اأّنهم ينتمون اإلى 
التعليمّي. ومع  الجن�ص والإقامة والم�ستوى  ال�سبابّية )92%( بمعزل عن  الفئات 
ذلك، اإّن ن�سبة اأكبر بكثير من الن�ساء، منها من الرجال الذين �سملهم ال�ستطالع، 
ملتزمات اأو متزّوجات اأو مطّلقات اأو اأرامل. تعك�ص هذه النتائج توقُّع المجتمعات 
العي�ص �سمن  ثّم  �سّن مبكرة، ومن  الزواج في  الفتيات النخراط في  العربّية من 
تجربة  وخو�ص  الم�سوؤولّيات،  وتحّمل  عليه،  المن�سو�ص  “المنّظم”  ال�سياق 
اأّن  اإلى  ي�سير هذا الختالف  نف�سه،  الوقت  ة. في  الخا�سّ اأ�سرتهّن  الأمومة �سمن 

الر�سم 5.1 َمن المتزّوج؟ منظور وطنّي

الأ�سئلة 1، 3، 14.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. اأ( الالجئون ال�سورّيون في لبنان.
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ال�سبان يكونون اأكبر �سّنًا عند حلول اأوان ا�ستعدادهم ماّديًا لخو�ص تجربة الزواج 
)انظر الف�سل 6(.

َمن المتزّوج؟ منظور وطنّي
الخم�ُص  المتزّوجين  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  ال�سباب في منطقة  بين  من 
)21%( هم من الرجال، واأكثر بقليل من الربع )28%( هم من الن�ساء. هناك بالطبع 

اختالفات بين الدول، كما هو مو�سح في الر�سم 5.1.
في المغرب وتون�ص ن�سبة ال�سباب المتزّوجين منخف�سة جّداً اإذ ت�سل اإلى %13 
الفجوة  تبدو  الدولتين  هاتين  في  اأنه  لالهتمام  المثير  البلدين مجتمعين. من  في 
المتزّوجات هي الأعلى. ففي  المتزّوجين وال�ساّبات  لل�سباب  المئوّية  الن�سبة  بين 
المغرب، تح�سي ال�ساّبات ن�سبة 77% من المتزّوجين ال�سباب، في حين ت�سل هذه 
اأّن ال�سباب في هذين  النتائج  اإلى 79% في تون�ص. يك�سف مجموع هذه  الن�سبة 
البلدين يتزّوجون عمومًا في �سّن اأكبر، ول�سّيما الرجال الذين نادراً ما يتزّوجون 
قبل الثالثين. عند الطرف الآخر من المروحة، يبدو الالجئون ال�سوريّون ال�سباب 
بن�سبة  الذين �سملهم ال�ستطالع، وذلك  ال�سّكان  الزواج بين  اإلى  هم الأكثر مياًل 
55%، يليهم ال�سباب اليمنّيون بن�سبة 43%. فانت�سار الزواج بين هذه المجموعة 
هو الأعلى بفارق كبير. ويبدو اأّن الدرجة العالية من غياب اليقين التي يختبرونها 
تدفعهم اإلى البحث عن الأمان بالترابط الجتماعّي. في البلدان الأخرى، تتراوح 
الأرقام  في  الفارق  اأّن  ففي حين  13% و%31.  بين  المتزّوجين  ال�سباب  ن�سبة 
المغرب  من  كّل  في  جّداً  مرتفع  المتزّوجين  والرجال  المتزّوجات  الن�ساء  بين 
وتون�ص، تبدو ن�سبته منخف�سة جّداً في البحرين. ذلك اأّن الو�سع المالّي، المنا�سب 
للكثير من ال�سباب ليكونوا اأزواجًا محتملين واأرباب عائلة، هو اأحد اأ�سباب هذا 
تبدو ن�سب  الثرّي،  البحرين  الن�سبّي. على عك�ص مجتمع  التكافوؤ  الم�ستوى من 
ال�سباب وال�ساّبات المتزوجّين متوازنة اأي�سًا ن�سبّيًا في اأو�ساط المعوزين في اليمن، 
وكذلك عند الالجئين ال�سوريّين. يمكن القول اإّنه في حالت فقدان الأمن على 
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اأّن الو�سع لن ي�سهد اأي تح�ّسن  نطاق وا�سع وافتقار الآفاق المتاحة، حيث يبدو 
تو�سيع  ي�سبح  الحالت،  هذه  مثل  في  لالأمان.  م�سدراً  الزواج  ي�سبح  مرتقب، 
ال�سبكات الجتماعّية عن طريق الزواج وتاأ�سي�ص اأ�سرة اأكثر اأهّمية من الإمكانات 

الم�ستقبلّي. للزوج  المالّية 
التي  الدول  كّل  في  الرجال  عدد  المتزّوجات  الن�ساء  عدد  يفوق  باخت�سار، 
اأعلى درجة من  �ُسّجلت  الدول.  بين  بالطبع مع اختالفات  اإّنما  الم�سح،  �سملها 
اإّنما  واليمن،  البحرين  في  المتزّوجين  والرجال  الن�ساء  بين  المت�ساوية  الأرقام 

اأحيانًا. لأ�سباب مختلفة ومتعار�سة 

الر�سم 5.2 َمن المتزّوج؟ من منظور الطبقة الجتماعيّة
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الأ�سئلة 3، 14، الموؤ�ّسر الطبقّي )انظر الملحق(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. فد ترد بع�ص الأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 

الطبقة المتو�سطةالطبقة العليا الطبقة المتو�سطة 
العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا

الطبقة الدنيا
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َمن المتزّوج: من منظور الطبقة الجتماعيّة
اأّن  الخلفّية الجتماعّية، نالحظ  المتزّوجين من منظور  ال�سباب  اإلى  اإذا ما نظرنا 
غالبّية الأ�سخا�ص المتزّوجين �سمن العّينة ينتمون اإلى الطبقة الجتماعّية الدنيا اأو 
الرجال  ينطبق على  الثالث(. وذلك  الملحق  الف�سل 2،  )انظر  الدنيا  المتو�سطة 

والن�ساء على حّد �سواء )الر�سم 5.2(.
اإذ ت�سّكل الطبقات المتو�سطة والو�سطى العليا  ة،  اإّنه لأمر معّبر، ب�سورة خا�سّ
الأخذ  ال�سرورّي  من  اأو�سح،  �سورة  لر�سم  النا�ص.  من  اأكبر  مجموعة  والعليا 
فمعظم   .)2.2 الر�سم   ،2 الف�سل  )انظر  الدول  بين  الهائلة  التفاوتات  بالعتبار 
ال�سباب المتزّوجين هم لجئون �سوريّون يعي�سون في لبنان، والالجئون يتحّدرون 
ن�سبة مئوّية �سغيرة  تنتمي  الدنيا )84%(، في حين  الطبقات  تقريبًا من  بالكامل 
الطبقة  من  جزءاً  ُيعتبر  تقريبًا  اأحد  من  ما   .)%13( الدنيا  المتو�سطة  الطبقة  اإلى 
ينتمي كّل  اإذ  البحرين العك�ص تمامًا هو ال�سحيح،  العليا. في  اأو  العليا  المتو�سطة 
ال�سباب البحرينيّين تقريبًا اإلى الطبقة المتو�سطة العليا )29%( اأو العليا )%62(.

رغم هذه الختالفات الوطنّية، تنتمي غالبّية ال�سباب المتزّوجين اإلى الطبقات 
الدنيا عبر جميع اأنحاء البلدان العربّية. في الواقع، كّلما كانت الخلفّية الجتماعّية 
اأّن  المتزّوجين. في حين  الن�ساء والرجال  ن�سبة  ازدادت  فقراً،  اأكثر  والقت�سادّية 
34% من ال�ساّبات من الطبقة الدنيا، و24% من الطبقة المتو�سطة الدنيا، و8% من 
الطبقة العليا، متزّوجات، اإّن ن�سبة الرجال المتزّوجين مت�سابهة عبر كّل الطبقات. 
اإذ ت�سل ن�سبتهم اإلى 39% و18% و9% من الم�ستطَلعين بالتوالي لكّل من الطبقة 
الدنيا متزّوجون  الطبقات  فالرجال والن�ساء من  الدنيا والعليا.  الدنيا والمتو�سطة 
يق�سي  عندما  مهّم  اأمر  اإّنه  العليا.  الطبقات  من  والن�ساء  الرجال  من  اأكبر  بن�سبة 
اأو  اإلى فئة ال�سباب  اأنهم ينتمون  اأو المتزّوجون يرون  الأمر بمعرفة هل العازبون 
ال�سباب  فئة  اإلى  ينتمون  اأنهم  اأ�سا�سّية  العازبون ب�سورة  ال�سباب  الرا�سدين. يرى 
�سبابًا )%83(.  اأي�سًا  اأنف�سهم  يرون  المتزّوجين  ق�سمًا كبيراً من  )96%(، ولكّن 
الطبقة الجتماعّية والم�ستوى  بين  التداخل  اأّن  التحليل يك�سف  التعّمق في  لكّن 
يرون  المتزّوجون  ال�سباب  الطبقّي يحّدد هل  الذاتّي لالنتماء  التعليمّي والتحديد 
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اأنهم ينتمون اإلى فئة ال�سباب. اإّن الرجال والن�ساء )المتزّوجين وغير المتزّوجين( 
ولم  بالفقراء(  اأنف�سهم  )ي�سّنفون  اأدنى  اجتماعّية  خلفّية  من  يتحّدرون  الذين 
اأكثر  اأنف�سهم را�سدين  يرون  البتدائّي غالبًا ما  المدر�سّي  التعليم  يتخّطوا مرحلة 
الذين  والعليا،  والو�سطى،  العليا،  الطبقات  من  المتزّوجون  ال�سباب  يفعله  مّما 
اإلى  ينتمون  اأنهم  اأحيان كثيرة  اأعلى. يرى هوؤلء في  يتمّتعون بم�ستويات تعليمّية 
فئة ال�سباب، ويت�ساركون خلفّيات اجتماعّية واقت�سادّية محّددة �سمن بيئة �سبابّية 

تعك�ص نظرتهم في هذا ال�سدد.
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الأ�سئلة 1، 3، 26.

مالحظة ُتحت�سب المتو�سطات الح�سابية بال�سنوات. | ُح�سرت المعلومات حول ارتياد المدر�سة �سمن 13 �سنة 
– حتى لو ق�سى الم�ستجوبون 14 �سنة اأو اأكثر في المدر�سة – لكي تكون المقارنة العددية بين مختلف الأنظمة 

المدر�سية مثمرة.

الر�سم 5.3 ح�سور المدر�سة

الالجئون 
ال�سوريوناأ(

الأردن تون�صم�سر لبناناليمن البحرينفل�سطينالمغرب

الذكور الإناث
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كما ذكرنا �سابقًا، لم تختبر الفتيات تقليدّيًا مرحلة انتقالّية ما بين الطفولة و�سّن 
الر�سد، وهي مرحلة “ال�سباب”، اإلى اأن �سمح تو�ّسع المدن وماأ�س�سة التعليم بظهور 
ال�سباب كمرحلة حياة عاّمة لكّل من الجن�سين. حالّيًا، بات هناك تقارب اأكبر جاٍر 
في كيفّية ت�سّور ال�سباب وال�ساّبات عن اأنف�سهم. على �سبيل المثال، اإّن مكان الإقامة 
– في المناطق الريفّية اأو الح�سرّية – ل يحّدد هل الُمجيبون يرون اأنف�سهم �سبابًا اأو 
را�سدين. ف�ساًل على ذلك، من الالفت للنظر اأّن الزواج لم يعد ي�سّكل موؤ�ّسراً ح�سريًا 
لكون ال�سباب ينظرون اإلى اأنف�سهم كرا�سدين. بدًل من ذلك يعتمد هذا التقييم الذاتّي 
على نحو اأكبر على الخلفّية العلمّية والجتماعّية–القت�ساديّة. بالن�سبة اإلى ال�سباب 
الذين ينتمون اإلى الطبقتين الو�سطى والعليا، يبدو مقبوًل اجتماعّيًا الحفاظ على نمط 

حياة “�سبابّي” لمدد اأطول بمعزل عن الو�سع الجتماعّي.

اأهّمية التعليم

ي�سّكل توفير التعليم ب�سورة متكافئة هّمًا اأ�سا�سّيًا فيما يتعّلق بالترويج للم�ساواة بين 
الجن�سين في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. نظراً اإلى الختالفات التربوّية 
من المهّم اأن نحّدد اأين ي�سّكل الجندر العامل الرئي�سّي واأين يكون لتقاطعات اأخرى 
الجيل الأخير من  اأّن  النقا�ص،  لتركيز  اأّوّل،  التاأكيد  بالم�ساألة. يجب  اأكبر  ارتباط 

ال�سباب والرجال والن�ساء على حدّ �سواء متعلّم اأكثر من اأيّ جيل �سابق.
في كّل البلدان التي �سملتها الدرا�سة تقريبًا، يرتاد الفتيان والفتيات المدر�سة بمعّدل 
ع�سر �سنوات على الأقّل رغم وجود ثغرات اإقليمّية وجندريّة )الر�سم 5.3(. اإّن مدة 
اأقّل  البحرين وفل�سطين وتون�ص ولبنان والأردن، وهي  تقريبًا في  التعليم متطابقة 
الوقت عينه،  ال�سوريّين. في  الالجئين  المغرب وم�سر واليمن واأو�ساط  ن�سبة في 
المثال، في  �سبيل  الجن�سين. على  بين  الن�سب  تتغّير  التعليم  تتداعى مرحلة  عندما 
�سنوات فقط، في  ل�سبع  بالمدار�ص  ال�سورّيون  ال�سباب  التحق  الالجئين،  اأو�ساط 
لت الن�ساء في المعّدل   مدة تعليم اأق�سر. اأّما الفرق بين م�ستويات تعليم  حين ح�سّ
ال�سبية والبنات، فهو اأكبر في اليمن، حيث ترتاد الفتيات المدر�سة لأقّل من �سبع 

الجدول 5.1 اأعلى م�ستوى تعليمّي تّم تح�سيله لكّل بلد ولكّل جن�ص على حدة

الإناثالذكور

المغرب
1518و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

4144الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4538اأعلى من الم�ستوى الثانوي

تون�ص
1614و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

4239الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4147اأعلى من الم�ستوى الثانوي

م�سر
1421و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

5945الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

2734اأعلى من الم�ستوى الثانوي

الأردن
1411و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

6660الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

2129اأعلى من الم�ستوى الثانوي

فل�سطين
52و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

5036الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4562اأعلى من الم�ستوى الثانوي

لبنان
118و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

3230الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

5762اأعلى من الم�ستوى الثانوي

اليمن
3058و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

2921الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4121اأعلى من الم�ستوى الثانوي

البحرين
911و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

4844الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4345اأعلى من الم�ستوى الثانوي

الالجئون ال�سوريّون
5963و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

3029الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

118اأعلى من الم�ستوى الثانوي

الأ�سئلة 1، 3، 27.
العلمّية في  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.|  ُجمعت الكفاءات  مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد 
ثالث فئات: “و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي و�سمنًا”؛ “الم�ستوى الإعدادي/ الثانوي”؛ “اأعلى من الم�ستوى 

الثانوي”.
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كما ذكرنا �سابقًا، لم تختبر الفتيات تقليدّيًا مرحلة انتقالّية ما بين الطفولة و�سّن 
الر�سد، وهي مرحلة “ال�سباب”، اإلى اأن �سمح تو�ّسع المدن وماأ�س�سة التعليم بظهور 
ال�سباب كمرحلة حياة عاّمة لكّل من الجن�سين. حالّيًا، بات هناك تقارب اأكبر جاٍر 
في كيفّية ت�سّور ال�سباب وال�ساّبات عن اأنف�سهم. على �سبيل المثال، اإّن مكان الإقامة 
– في المناطق الريفّية اأو الح�سرّية – ل يحّدد هل الُمجيبون يرون اأنف�سهم �سبابًا اأو 
را�سدين. ف�ساًل على ذلك، من الالفت للنظر اأّن الزواج لم يعد ي�سّكل موؤ�ّسراً ح�سريًا 
لكون ال�سباب ينظرون اإلى اأنف�سهم كرا�سدين. بدًل من ذلك يعتمد هذا التقييم الذاتّي 
على نحو اأكبر على الخلفّية العلمّية والجتماعّية–القت�سادّية. بالن�سبة اإلى ال�سباب 
الذين ينتمون اإلى الطبقتين الو�سطى والعليا، يبدو مقبوًل اجتماعّيًا الحفاظ على نمط 

حياة “�سبابّي” لمدد اأطول بمعزل عن الو�سع الجتماعّي.

اأهّمية التعليم

ي�سّكل توفير التعليم ب�سورة متكافئة هّمًا اأ�سا�سّيًا فيما يتعّلق بالترويج للم�ساواة بين 
الجن�سين في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. نظراً اإلى الختالفات التربوّية 
من المهّم اأن نحّدد اأين ي�سّكل الجندر العامل الرئي�سّي واأين يكون لتقاطعات اأخرى 
الجيل الأخير من  اأّن  النقا�ص،  لتركيز  اأّوّل،  التاأكيد  بالم�ساألة. يجب  اأكبر  ارتباط 

ال�سباب والرجال والن�ساء على حدّ �سواء متعلّم اأكثر من اأيّ جيل �سابق.
في كّل البلدان التي �سملتها الدرا�سة تقريبًا، يرتاد الفتيان والفتيات المدر�سة بمعّدل 
ع�سر �سنوات على الأقّل رغم وجود ثغرات اإقليمّية وجندرّية )الر�سم 5.3(. اإّن مدة 
اأقّل  البحرين وفل�سطين وتون�ص ولبنان والأردن، وهي  تقريبًا في  التعليم متطابقة 
الوقت عينه،  ال�سوريّين. في  الالجئين  المغرب وم�سر واليمن واأو�ساط  ن�سبة في 
المثال، في  �سبيل  الجن�سين. على  بين  الن�سب  تتغّير  التعليم  تتداعى مرحلة  عندما 
�سنوات فقط، في  ل�سبع  بالمدار�ص  ال�سورّيون  ال�سباب  التحق  الالجئين،  اأو�ساط 
لت الن�ساء في المعّدل   مدة تعليم اأق�سر. اأّما الفرق بين م�ستويات تعليم  حين ح�سّ
ال�سبية والبنات، فهو اأكبر في اليمن، حيث ترتاد الفتيات المدر�سة لأقّل من �سبع 

الجدول 5.1 اأعلى م�ستوى تعليمّي تّم تح�سيله لكّل بلد ولكّل جن�ص على حدة
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1518و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

4144الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4538اأعلى من الم�ستوى الثانوي

تون�ص
1614و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

4239الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4147اأعلى من الم�ستوى الثانوي

م�سر
1421و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

5945الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

2734اأعلى من الم�ستوى الثانوي

الأردن
1411و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

6660الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

2129اأعلى من الم�ستوى الثانوي

فل�سطين
52و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

5036الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4562اأعلى من الم�ستوى الثانوي

لبنان
118و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

3230الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

5762اأعلى من الم�ستوى الثانوي

اليمن
3058و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

2921الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4121اأعلى من الم�ستوى الثانوي

البحرين
911و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

4844الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

4345اأعلى من الم�ستوى الثانوي

الالجئون ال�سوريّون
5963و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي 

3029الم�ستوى الإعدادي/الثانوي 

118اأعلى من الم�ستوى الثانوي

الأ�سئلة 1، 3، 27.
العلمّية في  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.|  ُجمعت الكفاءات  مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد 
ثالث فئات: “و�سوًل اإلى الم�ستوى البتدائي و�سمنًا”؛ “الم�ستوى الإعدادي/ الثانوي”؛ “اأعلى من الم�ستوى 

الثانوي”.
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�سنوات بفارق ثالث �سنوات اأقّل من ال�سبية. من المهّم اأي�سًا اأن نلحظ اأّن الفتيات 
يرتدنها بقدر  بع�سهّن  اأّن  )رغم  اأقّل عدداً  المدر�سة هّن  يرتدن  اللواتي  اليمنّيات 
ال�سبية(. في المقابل، �سّجلت بع�ص البلدان التي �سملتها الدرا�سة معّدلت عالية 
لمّدة  المدر�سة  �سواء،  الفتيان والفتيات، على حّد  ارتياد  المدار�ص، مع  لدخول 
ولبنان  البحرين والأردن  ينطبق ذلك على كّل من  �سنة.  بين 11 و12  تتراوح 
لفترة  المدر�سة  الفتيات  ترتاد  البلدان،  هذه  في  الواقع،  في  وتون�ص.  وفل�سطين 

اأطول بقليل من ال�سبية.

التعليم: منظور جندرّي ووطنّي
ي�ساعد ر�سد ال�سهادات التي ح�سل عليها الن�ساء والرجال في منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا على توفير �سورة اأو�سح للثغرات التعليمّية الموجودة )الجدول 5.1(. 
اإطالقًا في البحرين ولبنان وفل�سطين،  اأّميين  في حين حّدد الم�سح غياب �سباب 
ُي�سّجل جميع الأطفال تقريبًا في الموؤ�ّس�سات المدر�سّية الر�سمّية، �سّنفت  حيث 
ن�سبة عالية من الالجئين ال�سوريّين نف�سها بالأّمية )الرجال 11% والن�ساء %18(. 
كما اأّن ن�سبة مهّمة من الأمّية موجودة اأي�سًا في اليمن، حيث هناك اأكبر فجوة في 
محو الأّمية بين الجن�سين. فن�سبة الأمّية في اأو�ساط الن�ساء تفوق باإحدى ع�سرة مّرة 
الرجال، بمعّدل 25% مقابل 2%. وي�سّكل الالجئون ال�سورّيون واليمنّيون الغالبّية 
العظمى من ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع العاجزين عن القراءة اأو الكتابة. كما 
يوجد عدد �سغير في م�سر والمغرب، حيث الجزء الأكبر هو هنا اأي�سًا من الن�ساء. 
في معظم الدول التي �سملتها الدرا�سة، ي�سّكل ال�سباب الذين اأكملوا درا�ستهم الثانويّة 
المجموعة الأكبر ب�سورة عاّمة. والجدير بالذكر هو العدد المرتفع ن�سبّيًا للحائزين 
�سهادات جامعّية؛ اإّن الن�سبة المئويّة للن�ساء الحائزات �سهادة جامعّية ت�ساوي اأو تفوق 
قلياًل عدد الرجال في م�سر والأردن وفل�سطين وتون�ص. ي�سّح هذا اأي�سًا في البحرين 
ولبنان، حيث توجد ن�سبة عالية جّداً من ال�سباب – اأكثر من ن�سف الم�ستطَلعين في 

كّل بلد – تحمل �سهادة جامعّية.
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من الوا�سح اأّن جيل ال�سباب متعّلم جّيداً على وجه العموم. ت�سّكل �سوريا واليمن 
ا�ستثناء ِلما ت�سهدانه من نزاعات م�سّلحة ودرجة عالية من فقدان الأمن. في كّل 
العلمّية للن�ساء  اأن تكون الخلفّية  اأكبر  التي �سملتها الدرا�سة هناك احتمال  البلدان 
اأ�سعف من تلك التي يتمّيز بها الرجال. في المقابل، اإّن الن�سبة المئويّة من الن�ساء 
لن تعليمًا عاليًا، ويحملن �سهادة جامعّية، تتجاوز ن�سبة الرجال. في  اللواتي يح�سّ
النتيجة، ت�سبح الم�ساألة الأ�سا�سّية تحديد كيفّية ا�ستفادة تلك ال�ساّبات من تعليمهّن 

)انظر: “اآفاق م�ستقبلّية: الوظيفة اأو الأ�سرة”(.

التعليم: منظور جيلّي
عمومًا يتعار�ص الو�سع التعليمّي لأفراد الجيل الأ�سغر �سّنًا على نحو كبير مع جيل 
اآبائهم. فالأّمية �سائعة لدى اأّمهات واآباء الم�ستطَلعين بن�سبة اأكبر بكثير منها في اأو�ساط 
اأعلى ن�سبة من الآباء الأّميين في المغرب واليمن واأو�ساط  ال�سباب. �ُسّجلت  جيل 
الالجئين ال�سوريّين. اأّما بالن�سبة اإلى اأّمهات الُمجيبين، فربعهّن اأمّيات، مع اختالف 
كبير بين البلدان )الجدول 5.2(. في اليمن 82% من الأّمهات اأمّيات، بينما ي�سل 
عددهّن في اأو�ساط الالجئين ال�سورّيين اإلى 56%، وفي المغرب 43%. ف�ساًل على 
ذلك، ل يجيد ُخم�ص الأّمهات في م�سر والأردن وتون�ص القراءة اأو الكتابة، في حين 

ينطبق هذا على 6% فقط اأو اأقّل في البحرين ولبنان وفل�سطين.
اأي�سًا المعايير العاّمة بين مختلف الأنظمة التعليمّية الوطنّية. في  تعك�ص النتائج 
بع�ص البلدان )المغرب، �سوريا، واليمن(، يظهر الجيل الأكبر �سّنًا عمومًا ن�سبة عالية، 
اإلى حّد ما، من الأمّية لدى الرجال والن�ساء على حّد �سواء، في حين اأّنه في بلدان 
اأخرى )البحرين وم�سر والأردن ولبنان وفل�سطين( تمّكن عدد اأكبر من اأع�ساء جيل 
الآباء من تح�سيل م�ستوى تعليمّي اأعلى. ومع ذلك، اإّن درجة تعليم الن�ساء في جيل 
الآباء اأ�سعف من الرجال، في حين يحمل الآباء، في اأحيان كثيرة، �سهادة من موؤ�ّس�سة 
اللواتي يحملن  اأكبر من الأّمهات  لبنان حيث توجد ن�سبة  العالي، با�ستثناء  للتعليم 

�سهادة جامعّية عالية.
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الجدول 5.2 الم�ستوى التعليمّي الأعلى لالأّمهات

الالجئون البحريناليمنلبنانفل�سطينالأردنم�سرتون�صالمغرب
ال�سوريّون

432218186682556اأّمي)ة(

121114264110يكتب ويقراأ

2341102217235624الم�ستوى البتدائي

الم�ستوى الإعدادي/ 
الثانوي

1519263638314487

561072419211البكالوريا/التوجيهي

01111253030�سهادة حرفية/فنية

�سهادة جامعية 
)الإجازة، الماج�ستير(

141218111341

000000010الدكتوراه 

273101122ل اأعلم

الأ�سئلة 1، 39.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد بع�ص الأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

با�ستثناء و�سع الالجئين ال�سوريّين الذين ي�سّجلون معّدلت اأمّية مقلقة لدى ال�ساّبات، 
ي�سير الم�سح ب�سورة عاّمة اإلى اأّن الفتيات ال�ساّبات يتمّتعن بم�ستوى تعليمّي اأف�سل من 
اأّمهاتهّن، ون�سبة اأّميتهّن اأدنى بكثير. لكّن هذه النتائج ل تقّدم اأّي معلومات حول جودة 
التعليم التي غالبًا ما ُتنتقد في العالم العربّي )انظر UNDP 2016(، ول تدّل عّما اإذا كانت 
ال�ساّبات اللواتي يحظين بدرجة جّيدة من التعليم قادرات على ترجمة تعليمهّن اإلى 

وظائف )ذات قيمة عالية(.

اآفاق م�ستقبليّة: الوظيفة اأو الأ�سرة

م�ساألة  والأ�سرة،  الوظيفة  اإلى  بالن�سبة  الجن�سين،  كال  من  ال�سباب  تطّلعات  اإن 
ا�ستناداً  الخ�سو�ص  ال�ساّبات على وجه  اإليه  الذي تطمح  ما  اأهّمية خا�سة.  ذات 
العمل  بين  الخيار  بدرا�سة  ال�سوؤال  هذا  معالجة  يمكن  التعليمّية؟  خلفيتهّن  اإلى 
الم�ساركون في ال�ستطالع  �ُسئل  لم�ستقبله.  ال�ساّب  �سياق تخطيط  والأ�سرة في 
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حول ما يرونه الأكثر اأهّمية لم�ستقبلهم: زواج ناجح، اأو عمل جّيد، اأو اأ�سدقاء 
جّيدون، اأو عالقات اأ�سريّة جّيدة. يمكنهم انتقاء خيار واحد فقط. عمومًا ت�سّكل 
الوظيفة الجّيدة الهدف الأهّم بالن�سبة اإلى ال�سباب )62%(، بينما ي�سّكل الزواج 
ُيولين  اللواتي  الن�ساء  ال�ساّبات )41%(. حّلت  اإلى  بالن�سبة  الناجح الهدف الأهّم 
الثانية )34%( مبا�سرة  المرتبة  الأ�سا�سّية للح�سول على وظيفة جّيدة في  الأهّمية 
بعد الزواج، في حين ذكر 19% من الرجال اأّن الزواج الناجح هو الأكثر اأهّمية 
اأ�سرّية جّيدة، فحّل  اأّما الخيار الثالث، وهو الحفاظ على عالقات  اإليهم.  بالن�سبة 
في المقام الأّول بالن�سبة اإلى 22% من الن�ساء و16% من الرجال، في حين �سّجلت 
الأكثر  اإذ جاءت في  اإجماًل،  ن�سبة متدّنية  اأ�سدقاء جّيدين  الح�سول على  اأولوّية 
اأهّمية من 4% فقط من الن�ساء والرجال. توؤّكد النتيجة الأخيرة اأّن النقطة المرجعّية 
الأ�سا�سّية لبناء الهويّة وتاأمين الحماية الجتماعّية والمالّية هي عائلة الفرد، في حين 

تكت�سب �سبكات ال�سداقة خارج دوائر القرابة اأهّمية اأقّل.

ت�ساُدم في المواقف
يك�سف ال�سوؤال الذي ي�ستطلع اأهّمية الزواج اأو الوظيفة لم�ستقبل الفرد عن اختالفات 
واهتمامات مهّمة بين ال�سباب وال�ساّبات، اإّنما اأي�سًا بين ال�ساّبات اللواتي ينتمين اإلى 
خلفّيات اجتماعّية مختلفة )الر�سم 5.4(. في اأو�ساط ال�سباب، تتداعى اأهّمية العثور 
على وظيفة جّيدة مع ارتفاع الطبقة الجتماعّية: 70% من ال�سباب الذين ينتمون 
اإلى اأدنى الطبقات الجتماعّية والقت�ساديّة ي�سّرحون اأّن الح�سول على وظيفة جّيدة 
هو الهدف الأهّم لم�ستقبلهم، مقارنة مع 52% فقط من ال�سّبان الذين ينتمون اإلى 
اأعلى الطبقات الجتماعّية. يكمن تف�سير ذلك باأّن الأ�سخا�ص الذين يتمّتعون بو�سع 
اجتماعّي اآمن هم على يقين من الح�سول على ما ُيعّد وظيفة جّيدة. في الوقت عينه، 
ت�سّجل اأهّمية الزواج الناجح ن�سبة اأكبر بين الرجال الذين ينتمون اإلى اأعلى الطبقات 
الجتماعّية. فبالن�سبة اإلى هوؤلء الرجال، الذين ُيفتر�ص اأن يكون و�سعهم القت�سادّي 

اآمنًا، قد يكون دور ال�سبكات العائلّية محّط اهتمام اأكبر. 
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واإّنه  معار�سًا.  اّتجاهًا  ال�ستطالع  �سملهّن  اللواتي  الن�ساء  تطّلعات  اأظهرت 
العليا  العليا والطبقات القت�سادّية  الن�ساء من الطبقة المتو�سطة  اأّن  لكت�ساف رائع 
�سّرحن اأّن الح�سول على زواج ناجح اأقّل اأهّمية من الح�سول على وظيفة جّيدة. 
في  يرغبن  الجتماعّية  الطبقات  اأدنى  اإلى  ينتمين  اللواتي  الن�ساء  فنحو 22% من 
الح�سول على وظيفة جّيدة، في حين اأّن 44% من الن�ساء من اأعلى الطبقات يرغبن 
قبل اأّي �سيء في العثور على وظيفة جّيدة. 31% منهّن فقط يولين اأهّمية اأكبر للزواج 
الجّيد. �ساخا، امراأة من الأردن، تبلغ من العمر 30 عامًا، حائزة �سهادة ماج�ستير في 
القانون الدولّي وتعيل نف�سها بالعمل في قطاع الإعالم والتعليم، و�سفت موقفها 
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الر�سم 5.4 العالقة بين الجندر والطبقة الجتماعيّة فيما يتعّلق بالوظيفة والأ�سرة

الأ�سئلة 3، 127، الموؤ�ّسر الطبقّي )انظر الملحق(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد بع�ص الأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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�سخ�سًا  اأرى  عندما  ما خ�سو�سًا  ب�سخ�ص  الرتباط  في  اأفّكر  ل  اأنا 
راعات بين والديه وم�سكالتهما المتعّلقة  يعي�ص في منزل ممتلئ بال�سّ
ذكّي،  طموح،  �سريك  عن  اأبحث  عاّمة،  ب�سورة  المالّية.  بالق�سايا 
اأعمل لياًل ويكون لدّي زمالء من  اأن  ر، منفتح الذهن، يقبل  متح�سّ
الذكور، �سخ�ص مثّقف ويحافظ على التقاليد. لي�ص من ال�سروري اأن 
يحمل �سهادة جامعّية اإّنما عليه اأن يقبل فكرة اأن اأخلع الحجاب في 
البلدان الأجنبّية، وحّتى في الأردن، واأن يحترم اآراء الآخرين. �سخ�ص 
م�ستعّد لم�ساركتي الحياة، والم�سوؤولّية، والمعاناة، وقبول اأن اأعيله من 

.(JO–7) مدخولي

في حين ُتولي ال�ساّبات من الطبقات الجتماعّية العليا اأهّمية اأكبر للح�سول على 
اأ�سرتهّن  تاأ�سي�ص  وظيفة جّيدة، وك�سب مالهّن الخا�ّص، وتحقيق الكتفاء خارج 
اأهّمية  العليا على  اإلى جانبه، ي�سّدد ال�سباب من الطبقات الجتماعّية  اأو  ة  الخا�سّ
الزواج والعالقات الأ�سرّية. تتحّدى هذه النتائج التقاليد بقّوة من جيث اأدوار كّل 
من الجن�سين وهيكلّية العائلة والأ�سرة، خ�سو�سًا اإذا افتر�ست اأّن كال ال�سريكين في 
الزواج يتحّدر من الو�سع الجتماعّي العاّم نف�سه. في ال�سياق نف�سه، يعّبر �ساّبان عن 
اإلى الزواج، ويج�ّسدان وجهات نظر مختلفة. اأحمد البالغ من  توّقعاتهما بالن�سبة 
العمر واحداً وثالثين عامًا، �ساّب من البحرين حا�سل على �سهادة جامعّية ويعمل 
في القطاع العاّم. مخطوب لكّنه يذكر اأنه “يمكن ف�سخ” الخطوبة. يقول: “لدّي 
ل اأن تكون زوجة واأّمًا في المنزل. هذا كاٍف لها. وعلى الزوج  ة. اأف�سّ �سخ�سّية خا�سّ
الهتمام بالباقي. وعندما ل يفعل ذلك، يكون نائمًا” (BH–12). معتّز )39 عامًا( 
الناجح:  اأهّمية الزواج  اأي�سًا �سهادة جامعّية، وي�سّدد على  �ساّب من م�سر يحمل 
اأهّم �سيء.  اإّنه عليك الزواج بالمراأة لجمالها و�ساللتها ودينها، وهذا  نبيُّنا  “يقول 
م�ستواها التعليمّي ور�ساها مهّمان اأي�سًا. عليها اأن تتحّملني في اأّي حالتي. اأحتاج 

.(EG–3) ”اإلى زوجة قادرة على تربية اأولدي على نحو �سحيح
غالبًا ما ترى الن�ساء من الطبقات الجتماعّية والقت�ساديّة الدنيا اأّن الزواج الناجح 
هو الذي يحّدد م�ستقبلهّن )48%( ل الوظيفة الجّيدة )22%(. كما يرين العالقات 
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العائلّية الجّيدة )26%( ثانويّة بالن�سبة اإليهّن. يبدو اأّن ال�سباب وال�ساّبات من الطبقات 
�سة لكّل من الجن�سين، اإذ يعطي  الجتماعّية الدنيا يمتثلون لالأدوار التقليدّية المخ�سّ
الرجال الأولويّة لعملهم وم�سوؤولّيتهم عن دخل الأ�سرة، في حين تبحث المراأة عن 
الزواج الناجح. تج�ّسد امراأة اأردنّية �ساّبة وجهة النظر هذه. فاطمة لم تتزّوج بعد، 

وهي مدعومة حالّيًا من دخل والدها:

اأن يكون[ �سخ�سًا قادراً على م�ساعدتي  زوجي الم�ستقبلّي؟ ]يجب 
على الخروج من الو�سع المالّي الذي اأنا فيه، وعلى تحقيق اأحالمي. 
اأكثر تدّينًا. �سخ�ص  اإلهامي لأ�سبح  �سخ�ص يخاف اهلل، وقادر على 

ن�ساء لم ي�سغلن اأّي وظيفة

الر�سم 5.5 الن�ساء اللواتي لم ي�سغلن اأّي وظيفة، وفق الموؤ�ّسر الطبقّي
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الأ�سئلة 3، 127، الموؤ�ّسر الطبقّي )انظر الملحق(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد بع�ص الأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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�ساأكون رّبة  ُمِحّب وغير عدائي.  المجتمع،  ب�سمعة طّيبة في  يتمّتع 
.(JO–6) منزل لزوجي، و�سوف نعمل على تاأمين احتياجاتنا المنزلّية

َمن يعمل؟ ق�سيّة الن�ساء اللواتي لم ي�سغلن اأّي وظيفة
بالن�سبة اإلى الن�ساء على وجه الخ�سو�ص، يبدو اأّن النقطة الم�سيريّة في �سيرهّن الذاتية 
على �سعيدي التعليم والعمل هو الدخول اإلى �سوق العمل )انظر الف�سل 7(. بين 
ال�سباب الذين يعملون، مّمن �سملهم ال�ستطالع، الأغلبية ال�ساحقة هي من الرجال. 
ومع ذلك، نحو ربع الذين يعملون هم ن�ساء. من بين الم�ستطَلعين الذين هم بال 
عمل، ب�سفة موؤّقتة، وذلك لأ�سباب مختلفة، نحو 40% من الن�ساء. لكّن الالفت 
بنوع خا�ّص هو الن�سبة العالية من الن�ساء اللواتي لم يمار�سن اأّي عمل، بمعنى اأنهن 
لم يلتزمن اأّي عمل مدفوع الأجر )96%(. تتكّون هذه المجموعة ب�سورة اأ�سا�سّية 
من رّبات المنازل الكادحات. نحو ثالثة اأرباع )72%( الن�ساء اللواتي لم ي�سغلن اأّي 
وظيفة متزّوجات، ونحو 26% منهّن عزباوات اأو مخطوبات. ما هو نوع الخلفّيات 

الوطنّية والتعليمّية والجتماعّية لهن؟
اأّي وظيفة هّن بين 26 و30 �سنة، وثلثهّن بين  اللواتي لم ي�سغلن  نحو ن�سف 
21 و25 �سنة. �سمن اأ�سغر فئة عمريّة )16 اإلى 20( اأفادت 20% منهّن فقط اأّنه 
لم ي�سبق لهّن اأن �سغلن اأّي وظيفة. في النتيجة، تتكّون مجموعة الن�ساء اللواتي لم 
يعملن اأبداً من ن�ساء متزّوجات واأكبر �سّنًا بقليل، قد يكون لديهّن اأطفال، لذلك هّن 

م�سغولت برعاية اأطفالهّن وباأعمالهّن المنزلّية.
بالن�سبة اإلى التعليم، لم تلتحق الغالبّية منهّن بالمدر�سة اأبداً، اأو ا�ستكملن الدرا�سة 
البتدائّية فقط )44%(. اأنهى 30% منهّن الدرا�سة الثانوية، في حين ح�سل %11 
على �سهادة البكالوريا، ونحو 4% على �سهادات تقنّية، و11% على �سهادة جامعية. 
يبدو اأ�سا�سًا اأّن الخلفّية الجتماعّية هي التي تحّدد فر�ص العمل لتلك الن�ساء. فكّلما 
كانت الطبقة الجتماعّية اأدنى، ازداد احتمال وجود ن�ساء لم يت�سنَّ لهّن �سغل اأّي 
وظيفة )الر�سم 5.5(. اإذاً، يبدو اأّن الحّجة القت�سادّية القائلة ب�سرورة توظيف الن�ساء 
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في الأ�سر الفقيرة لي�ساهمن في دخل الأ�سرة ل تنطبق هنا. الو�سع مماثل بالن�سبة اإلى 
الالجئين ال�سورّيين على نحو خا�ّص. فـ74% من الالجئات ال�سورّيات ينتمين اإلى 
الن�ساء اللواتي هّن بال  اأّي وظيفة. واإلى جانب  الن�ساء اللواتي لم ي�سغلن  مجموعة 
عمل ب�سفة موؤّقتة، والطالب، ي�سل المجموع اإلى 88%. تجدر الإ�سارة اإلى اأنه فور 

ح�سول الالجئين ال�سوريّين على م�ساعدة عاّمة ل ُي�سمح لهم بالعمل.
اإّن مجموعة ال�سباب الذين لم ي�سغلوا اأّي وظيفة ب�سورة كاملة تتكّون تقريبًا من 
الن�ساء، ول�سّيما اللواتي لديهّن خلفّيات اجتماعّية وتعليمّية اأدنى، واأي�سًا في حالة 
الالجئين ال�سوريّين �سمن اإطار هيكلّيات غير اآمنة. تقّيد كّل تلك العوامل الخيارات 

المتاحة اأمام المراأة لت�سنع م�ستقبلها.

التحّر�ص الجن�سّي 

كما اأ�سرنا، غالبًا ما تناق�ص عالقات القّوة الجتماعّية وم�سائل الأمن الحكومّي عبر 
اأوقات غياب ال�ستقرار، ت�سّكل  العاّم. خ�سو�سًا في  الج�سد الأنثوّي في الف�ساء 
معاملة الن�ساء، اإلى جانب و�سع الم�سائل التي لها عالقة بالمراأة، موؤ�ّسراً على ن�سبة 
في  التفاعل  على  اأي�سًا  الأمر  ينطبق  المجتمع.  في  والحّرية  العدالة  على  الحفاظ 
الف�ساء العاّم. فقد اأّدى انت�سار الهجمات �سّد الن�ساء في عدد من الدول عبر منطقة 
العاّم. في المجتمعات،  الثقة بالنظام  اإلى زعزعة  اأفريقيا  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
كتلك الموجودة في المنطقة – حيث يرتبط �سرف العائلة و�سمعتها، بموجب القيم 
التقليدّية، ب�سالمة ج�سم المراأة – توؤّثر مثل هذه العتداءات في اأ�سرة المراأة ال�سحّية 
باأكملها. فالعتداءات التي ت�ستهدف الن�ساء ت�ستهدف الرجال اأي�سًا بحكم الواقع، 
تاأمين الحماية للن�ساء في  اإذ يعاني هوؤلء الإذلل الجتماعّي نتيجة عجزهم عن 

عائالتهم.
اأفادت الن�ساء والرجال على حّد �سواء باأنهم تعّر�سوا لأنماط من التحّر�ص الجن�سّي 
اللفظّي اأو الج�سدّي )الر�سم 5.6( خ�سو�سًا في م�سر والمغرب وتون�ص. ومن الالفت 
اأّن ن�سبة عالية، ب�سورة ملحوظة من الم�ستطَلعين في المغرب وم�سر، رف�سوا الرّد 
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على ال�سوؤال الذي ت�سّمنه ال�ستطالع حول التحّر�ص الجن�سّي: 9% في م�سر و%6 
في المغرب، مقارنة بنحو 1% في دول اأخرى. اإّن انت�سار التجارب المعتَرف بها 
لمثل هذا النوع من التحّر�ص اأمر مثير للقلق في الأردن، واأو�ساط الالجئين ال�سوريّين، 
واليمن. لم يكد ُيبلغ عن اأّي حالة في البحرين ولبنان وفل�سطين. بالإ�سافة اإلى ذلك، 
ذكر الرجال في هذه البلدان الثالثة اأّنهم م�ستهَدفون بقدر الن�ساء تقريبًا. في الدول 

الأخرى، غالبيّة الذين تعرّ�سوا للتحرّ�ص الجن�سيّ هم من الن�ساء.
ت�سّكل م�سكلة التحّر�ص الجن�سّي م�ساألة ملّحة على نحو خا�ّص في المدن الكبرى. 
لكّنها تتقّل�ص كّلما كانت المنطقة اأقّل اكتظاظًا بال�سّكان. ال�ستثناء الوحيد هو اليمن 

حيث يرتبط التحّر�ص الجن�سّي للرجال، في الغالب، بالإطار الريفّي.
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الأ�سئلة 3،1، 168.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الأردنالبحرين م�سرفل�سطين اليمنلبنان الالجئون 
ال�سوريوناأ(

المغربتون�ص

الذكور الإناث
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ارتفاع حّدة التوتّرات في الف�ساء العاّم
�ُسئل ال�سباب هل يوافقون على اأّن ال�سالمة ال�سخ�سّية في الأماكن العاّمة تزداد توّتراً. 
توؤّكد النتائج اأّن الو�سع ملّح على نحو خا�ّص في الف�ساء العاّم للمدن الكبرى. فغالبّية 
ال�سباب يعي�سون في المدن الكبرى، ويتلّم�سون ارتفاعًا في حّدة التوّترات بغ�ّص النظر 
عن الجن�ص. اأجاب نحو 80% بـ“مّتفق” اأو “مّتفق تمامًا” عندما ُطرح عليهم ال�سوؤال 
حول ارتفاع حّدة التوترات، في حين ترّدد 14% منهم، و8% فقط قالوا اإنهم ل 
يوافقون على هذا الطرح. ُلوحظ ارتفاع في حّدة التوترات من ال�سباب في البحرين 
على نحو خا�ّص، وفي فل�سطين، يليهم الالجئون ال�سوريّون. من المثير لالهتمام اأّن 
ال�سعور باأّن الو�سع في الحّيز العاّم اأ�سبح م�سحونًا اأكثر بالتوّتر ملمو�ص ب�سورة اأ�سا�سّية 
في المدن الكبرى عاّمة، ولكّنه اأكثر اإثارة للنزاعات في مخّيمات الالجئين على وجه 

الخ�سو�ص. �سارة فتاة م�سريّة تبلغ من العمر 17 عامًا، �ساركتنا تجاربها:

عندما اأ�سير في ال�سارع، اأجد اأّن اأخالق النا�ص تغّيرت تمامًا. 75% من 
ال�سباب بال اأخالق تمامًا، والأمان غير موجود. اأ�سعر بالخوف عندما 
اأ�سير في ال�سوارع. وعندما اأرتدي تّنورة ومالب�ص ف�سفا�سة، اأتعّر�ص 
با�ستمرار للم�سايقات اللفظّية. ويمكن للنا�ص اأن ي�سرقوني في ال�سارع، 
لذلك اأنتبه جّيداً اإلى حقيبتي. ل اأحد ي�ساعدك على الإطالق. راأيت فتاة 
دمت من رّد فعل النا�ص. حّتى  تتعّر�ص للم�سايقة، كانت ت�سرخ، وقد �سُ
اأنهم لموها لأّن �سوتها عاٍل، وقالوا اإّنه يجب عليها اأن ت�سير ب�سمت. 
في الما�سي، كان الرجال يخافون من ذلك ]م�سايقة الن�ساء[، لأّنهم قد 
يتعّر�سون لالأذيّة من الرجال الآخرين. لكن الآن اإذا �سرخت ال�سحّية، 

.(EG–2) تتعّر�ص هي اإلى اللوم من النا�ص ولي�ص المعتدي

ل ت�ساُدم في المواقف
�ُسئل الم�ساركون في ال�ستطالع عن وجهة نظرهم بالن�سبة اإلى الطرح التالي: “ل 
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يجب على الن�ساء اللواتي يرتدين مالب�ص غير مالئمة ال�ستكاء من التحّر�ص الجن�سّي”. 
كما هو وا�سح في الر�سم 5.7، كانت الردود المحتملة: “غير مّتفق تمامًا”، “غير 
مّتفق”، “ل مّتفق ول غير مّتفق”، “مّتفق”، اأو “مّتفق تمامًا”. من الملحوظ اأّنه لم 
اإّن ن�سبة الموافقين  اأّي توّجه عاّم للمعار�سة على هذا الطرح. عمومًا  يكن هناك 
على الت�سريح اأكبر من ن�سبة المعار�سين له. يك�سف التحليل الجن�سانّي اأّن احتمال 
اأّن ن�سبة  الن�ساء الُمجيبات تتخّطى قلياًل احتمال معار�سة الرجال. كما  معار�سة 
الرجال الذين يوافقون على هذا الطرح، اأو لي�ص لديهم راأي وا�سح ب�ساأنه )اأجابوا 

“ل متّفق ول غير متّفق”(، تفوق ن�سبة الن�ساء.
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الر�سم 5.7 “الن�ساء اللواتي يرتدين مالب�ص غير منا�سبة ينبغي اأن ل ي�ستكين من التحر�ص الجن�سي”

الأ�سئلة 3، 170.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد بع�ص الأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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ت�سّكل البحرين ا�ستثناء اأ�سا�سّيًا بما اأّن جميع ال�سباب البحرينّيين تقريبًا )با�ستثناء 
2%( يعار�سون هذا الطرح، الرجال والن�ساء على حّد �سواء. اإذا و�سعنا جانبًا اأ�سوات 
الرجال البحرينّيين الذين يعار�سون هذا الطرح، يّت�سح لنا اأّن الغالبّية ال�ساحقة من 
ال�سباب الذكور الُمجيبين يوؤيّدون الفكرة المطروحة. واإذا و�سعنا جانبًا الأ�سوات 
الن�سائّية البحرينّية المعار�سة، نجد اأّن العدد المطلق للن�ساء اللواتي يعار�سن الطرح 
اأقّل من عدد اللواتي يتغا�سين عنه. فالم�ستوى التعليمّي للُمجيبين ل يوؤّثر في النتائج 
الإجمالّية. اإذ ل يوجد فرق في الموقف تجاه الطرح، �سواء اأكان الُمجيبون اأّميين 
لوا بع�ص العلم اأم كانوا حائزين �سهادة البكالوريو�ص اأو الماج�ستير )في  اأم اأنهم ح�سّ

حال ا�ستبعاد البحرين(.
اأكان  اأكثر عر�سة للتحّر�ص من الرجال، �سواء  الن�ساء  اأّن  في الخال�سة، نالحظ 
لفظّيًا اأم ج�سدّيًا. وذلك ي�سّكل م�سدر القلق الرئي�سّي في المناطق الح�سريّة، حيث 
يبدو ال�سباب مقتنعين اأّن الو�سع في الف�ساء العاّم يزداد توّتراً. اأّما فيما يتعلق بقواعد 
اللبا�ص الن�سائّي والعتداءات في الأماكن العاّمة، فيحّمل غالبّية ال�سباب الم�سوؤولّية 
عن العتداء اللفظّي اأو الج�سدّي على الن�ساء اللواتي يرين لبا�سهّن غير لئق. وهم 

يفعلون ذلك بمعزل عن جن�سهم وخلفّيتهم التعليمّية.

خال�سة

غالبًا ما ُينظر اإلى العالم العربّي من منظور جندري. وفق الم�ساألة التي تعالج، ت�ساهم 
جوانب اأخرى – بما في ذلك الخلفّية الجتماعّية والنتماء الوطنّي والنتماء الجيلّي 
– في تف�سير حالت غياب الم�ساواة وفقدان الأمن بالن�سبة اإلى ال�سباب. عمومًا، 
تعادلت الظروف المعي�سّية لل�سباب وال�ساّبات اإلى حّد ما. فكّل من الرجال والن�ساء 
باتوا يختبرون مرحلة �سباب متمّيزة في المناطق الريفّية والح�سرّية على حّد �سواء. 
في الوقت نف�سه، ترتبط مّدة وا�ستمرارّية مرحلة ال�سباب، ب�سورة كبيرة، بالخلفّية 
العليا  اإلى الطبقات الجتماعّية والقت�سادّية  الجتماعّية. فال�سباب الذين ينتمون 
يرون اأّنهم ينتمون اإلى فئة ال�سباب اأكثر من غيرهم، ويتمّتعون بنمط حياة ال�سباب 
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بمعزل عن الو�سع الجتماعّي. وهذا ما يمّيزهم عن غالبّية ال�سباب المتزّوجين الذين 
�سملهم ال�ستطالع، رجاّل ون�ساء، الذين ينتمون اإلى الطبقات الجتماعّية الدنيا.

بالن�سبة اإلى التعليم، يتخّطى الم�ستوى التعليمّي الذي حّققه جيل ال�سباب الحالّي 
م�ستوى جيل الآباء. وينطبق ذلك على الن�ساء خ�سو�سًا. مع ذلك، اإن الن�ساء ممّثالت 
ب�سورة غير متنا�سبة بين اأولئك الذين لديهم خلفّية تعليمّية �سعيفة. فى المقابل، تمّثل 
اأولئك الذين يحملون �سهادات جامعّية. والنقطة  اأي�سًا غالبّية محدودة بين  الن�ساء 
الحا�سمة هنا هي دخول �سوق العمل، وخطط الحياة ذات ال�سلة، والتوّقعات. عند 
الن�ساء ذوات الخلفّيات  هذا المنعطف، تتحّدد خطوط ال�سراع الجتماعّي بين 
التعليمّية والجتماعّية العليا، ومواقف الرجال تجاه الن�ساء العامالت. في المقابل، 
باأّن دورهّن  اإلى العتقاد  الن�ساء من الطبقات الجتماعّية الدنيا تدفعهّن  اإّن ذهنّية 

مطابق للتوّقعات التقليديّة للرجال.
المراأة.  ج�سد  ا�سطهاد  معيار  يظهر  الجن�سّي،  التحّر�ص  م�ساألة  اإلى  وبالن�سبة 
فالرجال والن�ساء، بغ�ّص النظر عن خلفّيتهم التعليمّية والجتماعّية، يت�ساركون بالقدر 
نف�سه ذهنّية ُمعادية للمراأة. ب�سرف النظر عن الظروف الوطنّية المختلفة والمناطق 
التي ت�سهد نزاعات م�سّلحة، تتداخل الخلفّية الجتماعّية، قبل اأّي �سيء، مع الجندر 

فيما يتعّلق بفقدان الأمن وغياب الم�ساواة.
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كري�ستوف هـ. �سفارت�ص

يتناول هذا الف�سل دور الأ�سرة في حياة ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإّنما  التي يوليها ال�سباب لعائالتهم الأ�سلّية،  اإلى الأهّمية  اأفريقيا. ول يتطّرق فقط 
اأي�سًا للعائالت التي ت�سّكلت اأو �ستت�سّكل، وهو م�سروع ُيعّد اأهّم خطوة في النتقال 
اإلى مرحلة البلوغ. مع ذلك، ورغم اأّن الأ�سرة ل تزال ت�سّكل الموؤ�ّس�سة الجتماعّية 
المركزّية بالن�سبة اإلى ال�سباب، اإّن الزواج – على عك�ص ما نقروؤه في غالبية الأحيان 
التدقيق في المنظور  ي�سّكل بال�سرورة نهاية مرحلة ال�سباب، ول�سّيما عند  ل   –

والتقييم الذاتّي لهوؤلء ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع.
الق�سم الأّول من هذا الف�سل – الذي ي�ستند على ا�ستطالعات اأُجريت مع 9 اآلف 
�سخ�ص تتراوح اأعمارهم بين 16 و30 �سنة في ثماني بلدان من منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا، بالإ�سافة اإلى الالجئين ال�سورّيين في لبنان – يخت�سر النقا�ص العلمّي 
ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  العائلة في حياة  وال�سيا�سّي حول دور 
بتاأثير العتماد القت�سادّي لل�سباب على  يتناول م�ساألة رئي�سّية تتعّلق  اأفريقيا، كما 
عائالتهم لمدة طويلة، الذي يتزامن مع اإعاقة المرحلة النتقالّية اإلى مرحلة البلوغ. 
ويو�سح الق�سم الثاني الأبعاد القت�سادّية والعاطفّية لالأو�ساع العائلّية الراهنة لالأفراد 
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الذين اأُجريت معهم المقابالت، ومدى تاأثير تربيتهم في ذلك. اأّما الق�سم الثالث، 
العائلة و�سمن المجتمع،  فيتناول مفهوم ال�سباب للعالقات بين الأجيال، �سمن 
ب�سورة اأو�سع. ويعالج الق�سم الرابع كيفّية نظر ال�سباب اإلى فر�سهم الم�ستقبلّية فيما 
اأو  اإلى فئة ال�سباب  البلوغ، والتحديد الذاتّي لالنتماء  اإلى مرحلة  يتعّلق بالنتقال 
للنتائج  الرا�سدين، وتكوين الأ�سرة، والآفاق الم�ستقبلّية. تعر�ص الخال�سة موجزاً 

والأ�سئلة لمناق�ستها ب�سورة اأو�سع.

دور الأ�سرة في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

ال�سرق  ال�سباب في منطقة  اأو�ساع  الما�سيين، جرت مناق�سة  العقدين  على مدى 
ال�سيا�سة  الغالب، بين �سانعي  اأفريقيا من منظور ديموغرافّي في  الأو�سط و�سمال 
وداخل المنّظمات الدولّية النا�سطة في المنطقة. في هذه التقييمات، �سّكل “نتوء 
الب�سرّية  التنمية  “تقرير  للقلق1. فقبل 2011، خ�سو�سًا في  ال�سباب” �سببًا دائمًا 
ال�سباب  (UNDP 2002)، رّكز الخطاب الأنغلوفونّي حول  العربّية” لعام 2002 
لها، وهي كيفّية دمج مجموعة  اإيجاد حّل  يتّم  لم  التي  الق�سّية  المنطقة على  في 
لمواجهة  ول�سّيما  كبير،  حّد  اإلى  المتخمة  العمل  �سوق  في  ال�سباب  من  كبيرة 
تقلي�ص الوظائف في القطاع العاّم. وقد جعل غياب راأ�ص المال الكافي – الناتج 
اأكثر  ال�سعب  – من  الحقيقّية  الأجور  انخفا�ص  اأو  الناق�سة  البطالة والعمالة  عن 
ة بهم. في  فاأكثر على ال�سباب ال�ستقالل مالّيًا عن اأهلهم، وت�سكيل عائالت خا�سّ
حين �سّنت المنّظمات الدولّية في العقود ال�سابقة حمالت لزيادة ال�ستثمارات في 
مجال التعليم، وتاأخير الزواج عند ال�سباب، ول�سّيما ال�ساّبات، لمنحهم الوقت 
الالزم للتعّلم اأكثر، اأ�سبح وا�سحًا مع نتوء ال�سباب اأّن اإعاقة المرحلة النتقالّية اإلى 

مرحلة البلوغ باتت ت�سّكل م�سكلة لجيل كامل تقريبًا في المنطقة.

المخابرات  لـ“وكالة  من�سور  ا�ستخدمه في  الذي  الم�سطلح  Fuller )1995( هذا  فولر  �ساغ   1
المركزية” ب�ساأن مناق�سات تناولت م�ساألتي الأمن وال�سيا�سة الخارجية. على هذه الخلفية، من 
الوا�سح اأن هذا الم�سطلح ي�سّور ال�سباب اأوًل وقبل كل �سيء على اأنهم كتلة كمّية ل وجه لها، 

ت�سّكل تهديداً محتماًل لال�ستقرار ال�سيا�سي.
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اأ�سار ديان �سينجرمان (Singerman 2007)، الذي �ساغ م�سطلح “مرحلة النتظار” 
لتف�سير هذه الظاهرة، اإلى “اقت�ساد �سيا�سّي خا�ّص للزواج”؛ نتيجة البطالة العالية في 
اأو�ساط ال�سباب اأ�سبح من ال�سعب اأكثر فاأكثر بالن�سبة اإلى ال�سباب جمع الموارد التي 
ُتعتبر �سروريّة للزواج الذي ل يزال وفقًا للكثير من المراقبين من المنحى الثقافّي 
اأهّم خطوة في عملّية النتقال اإلى مرحلة البلوغ. اإّن التداخل بين القيمة الجتماعّية 
العالية التي ُتمنح للزواج، وارتفاع تكلفة الزواج، وبطالة ال�سباب في �سوق العمل 
المتقّلبة، اأّدى اإلى ال�ستبعاد الجتماعّي الهائل لل�سباب، ما زاد اأكثر فاأكثر �سعوبة 
م�ساركتهم الكاملة في المجتمع. كّل هذا جعلهم في نهاية المطاف يعتمدون على 

عائالتهم الأ�سلّية لمدة اأطول بكثير من تلك التي �سهدتها الأجيال ال�سابقة.
التي  المن�سورات  من  العديد  تفتر�ص  عر�سها،  تّم  التي  الخلفّية  اإلى  ا�ستناداً 
تناق�ص هذه الظاهرة �سمنًا وجود توّجه نحو ن�سوب �سراع قوّي بين الأجيال، 
البلدان العربّية ح�سلت على الدعم من  كون الأجيال الأكبر �سّنًا في العديد من 
(Salehi– اأنظمة اقت�سادّية مرتكزة على الدولة في �سياق انتقالهم اإلى مرحلة البلوغ
(Isfahani 2008; Dhillon and Yousef 2009. ي�سير “تقرير التنمية الب�سريّة العربّية” 

التفاو�ص حول  متناوًل كيفّية  النقا�سات،  اإلى هذه   (UNDP 2016) لعام 2016 
العائلة. لكن منذ 2011 اأ�سبح مفهوم “مرحلة النتظار”  “مرحلة النتظار” في 
اإ�سكالّيًا على نحو متزايد، اإذ كان ُي�ستخدم في اأحيان كثيرة في اإطار العمل الليبرالّي 
الجديد الذي ي�سعى اإلى “تفعيل” ال�سباب عبر تثقيفهم لي�سبحوا متعّهدي اأعمال 
�سغاراً، ومن ثّم نزع الطابع ال�سيا�سّي عن المخاطر الجتماعّية للتقّدم في ال�سّن في 
هذا ال�سياق، ومنحها �سفة فردّية. ينتقد كّل من هيريرا (Herrera 2017a) و�سكرّية 
وفي هذا ال�سدد،  لذلك.  وفقًا  العربّية”  الب�سرّية  التنمية   (Sukarieh 2017)“تقرير 

البالغين  ال�سباب وال�سباب  اأّنه يمكن اعتبار حقيقة الكثير من  اإلى  تجدر الإ�سارة 
على اأنها نوع من فقدان ال�ستقرار ل يت�سف كثيراً بحالة من النتظار ال�سلبّي بقدر 
ات�سافها بت�سارع اجتماعّي ملّح ومتفاقم، وبالحاجة اإلى و�سع تخطيط على المدى 

1.(Schwartz 2017; Schwarz and Oettler 2017) الق�سير في القطاع غير الر�سمّي

يبدو م�سطلح “مرحلة النتظار” اإ�سكاليًا فيما يتعلق بالنفوذ ال�سيا�سي لل�سباب قبل عام 2011،   1
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والمراحل  الديموغرافّية  التطّورات  لفهم  المفتاح  الأ�سرة  دور  فهم  ي�سّكل 
على  خا�ّص  نحو  على  ذلك  ينطبق  عاّمة.  ب�سورة  جيل  اإلى  جيل  من  النتقالّية 
الأغلبّية  ال�سباب  يمّثل  حيث  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  مجتمعات 
في  اأهّمية  اأكثر  واقت�سادّيًا  اجتماعّيًا  دوراً  الأ�سرة  تلعب  وحيث  الديموغرافّية، 
منظور  من  الأ�سرة  مو�سوع  تناول  يجري  ما  غالبًا  حيث  الغربّية،  المجتمعات 
الإنجاب. راأى بع�ص العلماء، ومن بينهم حليم بركات، اأّن الأ�سرة في مجتمعات 
للتنظيم  الأ�سا�سّية  الجتماعّية  “الوحدة  هي  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
الجتماعّي والإنتاج” (Barakat 1993)، موؤّكداً اأهّمية عالقات المجموعة الأّولية 
الف�سل 7(  اأي�سًا  اأنظر  خارج نطاق الإنجاب. وفقًا ليورغ ِغرِتل )Gertel 2017؛ 
والجتماعية–  الجتماعّية–القت�سادية  النواحي  كّل  في  الأ�سرة  مركزّية  توؤّدي 
النف�سّية للحياة تقريبًا اإلى ظاهرة “ال�سباب المكبوحين”، اأي ال�سباب العاجزين عن 
التفّلت من الروابط الوثيقة مع عائلة المن�ساأ. اأ�ساء علماء اجتماعّيون اآخرون على 
الدور المحورّي للعائلة في تاأمين ا�ستقرار الأنظمة الأبويّة اأو “الأبويّة الجديدة” 
في مجتمعات ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، �سواء اأكان الأمر يتعّلق بالعالقات 

.(Sharabi 1988) بين الجن�سين اأم الحكم ال�سيا�سّي ال�ستبدادّي
“العائلة” في  اإّن  القائلة  التحديث  نظرّية  بمعظمها على  الدرا�سة  ت�ستند هذه 
تمّثل  ما  بـ“التقاليد”، وغالبًا  اأكثر  اأفريقيا مرتبطة  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  منطقة 
العديد  �سّكك  الأبوّي.  طابعها  ب�سبب  “التطّور”  وجه  في  وعقبة  ركود  عن�سر 
بين  تناق�ص  بوجود  ال�سمنّي  الفترا�ص  في  الأخيرة  العقود  المراقبين خالل  من 
النظام الأبوّي والحداثة، م�سيرين من ناحية اإلى مالئمة بع�ص هياكل النظام الأبوّي 
الن�سائّي في  النفوذ  اإلى جوانب  اأخرى  ناحية  للهيمنة، ومن  الحديثة  الأنماط  مع 
مجتمعات ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا التي غالبًا ما يجري تجاهلها. فير�سمون 

لعتبار ال�سباب في النهاية مجّرد عنا�سر �سلبية. يتغا�سى مثل هذا المنظور عن التحّركات العامة، 
على غرار احتجاجات الخريجين المتعطلين عن العمل للمطالبة بوظائف في القطاع العام – 
 (Emperador Badimón 20092017 ؛ Schwarz ؛ Hamdi and ظاهرة متكررة في تون�ص والمغرب
(Weipert–Fenner 2017 – اإلى جانب اأنماط اأقل بروزاً من الن�ساط اأو الإ�ستراتيجيات الكامنة، 

على غرار تلك التي اأطلق عليها بيات Bayat (2007, 2010a) ا�سم “الالحّركات ال�سبابية”.
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�سورة اأكثر دينامّية، وي�سّلطون ال�سوء على التغييرات الجذرّية في التركيبة العائلّية 
الأحيان  بع�ص  في  المتناق�سة  التداعيات  بع�ص  مع  الأجيال،  بين  والعالقات 
الجن�سين  واأدوار  الديموغرافّي،  والتطّور  والقت�سادّية،  الجتماعّية  للمكّونات 

.(Hopkins 2003; Stack 2003)

رغم مركزيّة العائلة الموجودة بال منازع في مجتمعات ال�سرق الأو�سط و�سمال 
من  “الهرب  ي�سّكل  المثال  �سبيل  على   – الثقافّي  الإنتاج  في  واأهّميتها  اأفريقيا، 
 – (Rooke 2000; van Leeuwen 2000) العائلة” مو�سوعًا متكّرراً في الأدب العربّي
اإّن ال�سجالت التي تتناول الأ�سرة كمو�سوع على حدة، مثاًل بالن�سبة اإلى التغييرات 
التجريبّية في دور وهيكلّية الأ�سرة المعا�سرة، توّقفت منذ عقد من الزمن تقريبًا، كما 
اأّكد جوزيف (Joseph 2008). ولم توؤدِّ اأحداث 2011 اإلى درا�سة اأعمق اأو مراجعات 

في هذا ال�سدد، في مجال الأبحاث الأنغلوفونّية.1

الأو�ساع المعي�سيّة والحياة العائلية

العائلّي  ت�سمح بيانات هذا ال�ستطالع بالح�سول على �سورة خاطفة عن الو�سع 
اأحيان كثيرة،  اآمنة، في  �سملهم ال�ستطالع. على خلفّية غير  �ساّب  اآلف  لت�سعة 
وتطّورات ل يمكن التنبوؤ بها في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا منذ 2011، 
تو�سح البيانات اأّوًل وقبل كّل �سيء اأّنه من ال�سعب المبالغة في تحديد دور الأ�سرة 
في حياة ال�سباب. اإذ يمكن تلّم�ص دور العائلة الذي ل غنى عنه في حياة الأ�سخا�ص 
الغالبّية  اأو�ساعهم ال�سكنّية:  اإلى  اأُجريت معهم المقابالت من الفور، نظراً  الذين 
العظمى تعي�ص في اإطار عائلّي، �سواء اأكان ذلك مع اأهلهم في المنزل نف�سه )%69(، 
اأم في المنزل نف�سه مع اأهلهم لكن �سمن اأ�سرة منف�سلة )3%(، اأو مع �سريكهم في 

دول  في  الأ�سرة  عن   Alsharekh (2007) ال�سارخ  اأ�سدره  الذي  المجّلد  ال�ستثناءات  ت�سمل   1
والإمارات  م�سر  في  والدولة  الأ�سرة  اأزمة  Hasso (2011) حول  وها�سو  قبل 2011،  الخليج 
انتقال  �سياق  في  الأ�سرة  اأنماط تكوين  Gebel and Heyne (2014) عن  العربّية، وجيبل وهاين 
المراأة اإلى مرحلة البلوغ في كّل اأنحاء المنطقة. ف�ساًل على ذلك، بات و�سع الن�ساء العازبات 

ي�ستقطب اهتمامًا اأكبر حالّيًا، من قبل العبيدي (Labidi 2017) على �سبيل المثال.
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اأقّل بقليل من 4% في ظروف مختلفة، اأي  اأ�سرة حديثة الإن�ساء )24%(. ويعي�ص 
بمفردهم اأو في �سّقة م�ستركة مع الأ�سدقاء اأو ظروف اأخرى.

الو�سع القت�سادّي العاّم
اأ�سر  اأهاليهم في المنزل نف�سه، ويعي�سون في  ل يزال هوؤلء ال�سباب يعي�سون مع 
يبلغ متو�ّسط   عدد اأفرادها 5.6   اأ�سخا�ص بمن في ذلك اأنف�سهم. ي�سير ثلثاهم تقريبًا 
ة بهم. وعندما �ُسئلوا عن الم�سوؤول عن الأ�سرة، ذكرت  اأّن لديهم غرفة خا�سّ اإلى 
اأقّلية من %13  في حين حّددت  الأ�سرة )%85(،  الوالد كرّب  العظمى  الغالبّية 
الوالدة. واإّن غالبّية الأ�سخا�ص الذين �سّرحوا اأّن والدتهم هي رّبة العائلة الوحيدة 
)60%( قد توّفي اآباوؤهم. للوهلة الأولى، يبدو اأّن هذه الإجابات ت�سير اإلى ا�ستمراريّة 
وا�سحة في التركيبة الأبوّية لالأ�سر في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، لكن 
فيما يتعّلق بم�ساألة اإدارة ال�سوؤون اليومّية لأ�سرهم، �سّرح 59% من هوؤلء الذين ل 
يزالون يعي�سون مع اأهاليهم اأّن والدهم هو الم�سوؤول عنها، في حين �سّرح 48% اأّن 
والدتهم هي الم�سوؤولة )اإجابات عدة ممكنة(. اإّن اعتبار ن�سف الأ�سخا�ص الذين 
اأجريت معهم المقابالت تقريبًا اأّن اأّمهاتهم نا�سطات في “اإدارة �سوؤون” المنزل يدعو 
اإلى الفترا�ص بوجود اأنماط تفاو�ص اأكثر تعقيداً بين “اأرباب الأ�سر”، الذكور في 
غالبّيتهم، و“المديرين” الفعلّيين الذين هم في الغالب من الإناث. فعملّيات اّتخاذ 
القرارات الداخلّية في مختلف التركيبات العائلية معّقدة بالفعل وتتطّلب المزيد من 

الدرا�سات النوعّية.
الو�سع  ن�سبيًا عن  المقابالت را�سون  اأجريت معهم  الذين  الأ�سخا�ص  معظم 
القت�سادّي الحالّي لعائالتهم، اإذ يرونه “جّيد ن�سبيًا” )60%( وحّتى “جّيد جّداً” 
بين  من  العربّية،  النتفا�سات  �سبقت  التي  ال�سنة  اإلى 2010،  بالعودة   .)%11(
الأ�سخا�ص الذين كانت تتراوح اأعمارهم حينذاك بين 15 �سنة وما فوق �سّرح %58 
اأّن حالة الأ�سرة “جّيدة ن�سبيًا”، في حين راأى 19% منهم اأّنها “جّيدة جّداً”، ما ي�سير 
اإلى تداٍع طفيف منذ 2011. ف�ساًل على ذلك من الجدير بالذكر اأّن غالبية �ساحقة 
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)نحو 80%( ترى اأّن عائلتها تنتمي اإلى الطبقة الو�سط العليا اأو الو�سطى الدنيا.
بطبيعة الحال، تختلف هذه التقييمات على نطاق وا�سع وفقًا لالإطار الإقليمّي 
والو�سع ال�سيا�سي في كّل بلد. فمثاًل، بين اليمنّيين وال�سوريّين الذين ا�سطّروا اإلى 
الفرار من بلدهم، اأو الذين يواجهون حالّيًا �سراعات عنيفة، هناك ن�سبة اأكبر بكثير 
اأّنه في اأو�ساط البحرينّيين ل يكاد ي�سّنف اأّي �سخ�ص  ترى نف�سها فقيرة، في حين 

نف�سه في هذه الفئة )انظر الجدول 8.1(.

العتماد القت�سادّي على الجيل القديم
يفعلون  ة.  الخا�سّ ميزانّيتهم  �سوؤون  يديرون  اأّنهم  ال�سباب  من  فقط  اأجاب %46 
ذلك اأ�سا�سًا برواتب يجنونها من عملهم )55% من الأ�سخا�ص الذين لديهم ميزانّية 
�سخ�سّية(، اأو بتمويل جزئّي من عائالتهم )46%، خيارات عدة ممكنة(. بين اأولئك 
اأعمارهم بين 25 و30، ما زال كّل ع�سرة من الم�ستطَلعين تقريبًا  الذين تتراوح 
يعتمدون بالكامل اقت�ساديًا على اأ�سرهم. من بين اأولئك الذين يقت�سر م�سدر دخلهم 
الوحيد على التحويالت المالّية من عائالتهم، اأو اأ�سخا�ص اآخرين، اأو موؤ�ّس�سات، 

65% منهم طالب و8% متعطلون عن العمل منذ مدة طويلة.
ت�سير كّل هذه النتائج اإلى العتماد القت�سادّي العالي لل�سباب على عائالتهم التي 
اإليها ال�سباب عند  التي يلجاأ  ل تزال ت�سّكل الوحدة الجتماعّية القت�سادّية الأهّم 
الحاجة. في المقابالت النوعّية، ُو�سفت هذه التبعّية باأنها �سعبة الحتمال عاطفّيًا. 
القاهرة،  ي�سكن  العمر 29 عامًا  يبلغ من  �ساّب  �سامح،  المثال  �سبيل  لناأخذ على 
عّلق قائاًل: “هذا ال�سعور �سعب جّداً على اأّي �ساب. ينفق الآباء كّميات هائلة من 
اأبنائهم ليتخّرجوا بموؤّهالت جّيدة. لكن لالأ�سف، الرواتب منخف�سة  المال على 
للغاية، وهناك تباين كبير في الرواتب... اإزاء هذه الظروف المعي�سّية ال�سعبة، يطلبون 
م�ساعدة الأهل” (EG– 6). اآخرون على غرار محّمد البالغ من العمر 17 عامًا من 
الأردن، ي�سيرون اإلى الظروف الجتماعّية. يقول: “ل يجب اأن نلوم ال�سباب. هذا 
.(JO–9) ”نتيجة تقلي�ص الوظائف الذي يجبر ال�سباب على طلب المال من اأهاليهم
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الجوانب العاطفية للحياة العائلية والتربية
من الوا�سح اأّن الأ�سرة هي المجموعة الجتماعّية التي ي�سعر ال�سباب اإزاءها في منطقة 
التعّلق عند مقارنتها بمجتمعاتهم  باأعلى ن�سبة من  اأفريقيا  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
والمثير   .)6.1 )الر�سم  العربّية”  و“الأّمة  القبلّية،  والمجتمعات  والدينّية،  القومّية 
اإزاء “ال�سباب حول العالم”.  اأّنهم ل يكادون ي�سعرون باأّي ارتباط  اأي�سًا  لالهتمام 
يمكن القول اإّن هذه النتيجة تك�سف عن درجة متدّنية من التماهي بين الأجيال، اأي 
التماهي مع ال�سباب في اأوروبا، اأو الدول العربّية المجاورة التي �سهدت على �سبيل 

المثال تعبئات احتجاجّية كبيرة في 2011.
اإّن غياب التماهي مع ال�سباب مهّم لأّنه يتناق�ص مع ال�سور التي تناقلتها و�سائل 
اأنحاء  الإعالم الغربّية في ذلك الوقت، والتي نقلت النطباع باأّن ال�سباب في كّل 
الن�سال يتمّيز بعنا�سر قويّة عابرة  المنطقة منخرطون في ن�سال م�سترك، واأّن هذا 

لالأوطان ولالأجيال )انظر اأي�سًا: “اآفاق وعالقات بين الأجيال”(.
مع  �سراعات  بوجود  ال�سباب  ي�سّرح  كان  ما  نادراً  النوعّية،  المقابالت  في 
اأهاليهم اأو اأع�ساء الجيل القديم. لكّنهم كانوا بدًل من ذلك يتحّدثون عن اأهلهم 
عادة باحترام وموّدة. لناأخذ مثاًل �سيلين البالغة من العمر 16 عامًا من لبنان التي 
بين  تمّيز  اإلّي، ولأّنها تعرف كيف  اأقرب �سخ�ص  بوالدتي لأّنها  اأثق  “اأنا  قالت: 
م�ساعدتي  على  قادرة  وهي  الحياة،  في  كافية  خبرة  لديها  ولأّن  وال�سّر،  الخير 
اأدلى به معتّز،  اأّما الت�سريح التالي الذي   .(LB–10) ”اأف�سل وتوجيهي نحو ما هو 
البالغ من العمر 21 عامًا من م�سر، في�سير اإلى اأّن عائلة المن�ساأ محوريّة في م�سائل 
في  هنا  العي�ص  “اأحّب  قائاًل:  عّلق  فقد  اآخر،  اإلى  مكان  من  والنتقال  الهجرة 
اأكون  اأن  اأوّد  اإّنني ع�ست هنا طوال حياتي.  اإذ  بالقرب من والدّي،  الإ�سكندريّة 
قريبًا من عملي وعائلتي... كما اأريد اأن اأ�سافر اإلى الخارج، لكّنني �ساأكون بعيداً 
المكان بقدر ما  اإلى هذا  �ساأبقى مخل�سًا عاطفّيًا  اأعرف هل  جّداً عن عائلتي. ل 

 .(EG–4) ”اأنا مخل�ص له هنا
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على هذه الخلفّية، من الجدير بالذكر اأّن الآباء ب�سورة عاّمة ل يلجوؤون على ما 
اليومّية معهم.  اأو تفاعالتهم  اأطفالهم  اإلى العنف الج�سدّي فيما يتعلق بتربية  يبدو 
اّدعت الغالبّية ال�ساحقة من الم�ساركين )91%( اأّنهم لم يختبروا العنف قّط داخل 

اأ�سرهم مع وجود تباين طفيف فقط بين الرجال والن�ساء.1
ف�ساًل على ذلك، يرى معظم ال�سباب اأّن التربية الجتماعّية التي ح�سلوا عليها 
عندما  فيها.  �سيء  اأّي  تغيير  في  يرغبون  يكادون  ول  ن�سبيًا،  اإيجابية  اأهلهم  من 
اأجابت  تربية والديك لك؟”،  اأطفالك بطريقة  ترّبي(  �سترّبي )هل  “هل  �ُسئلوا: 
الغالبية: “بالطريقة تمامًا نف�سها” )37%(، اأو “تقريبًا بالطريقة نف�سها” )%33(. 

من  على  محظور  المو�سوع   – �سحيحة  غير  تكون  قد  البيانات  بع�ص  اأّن  افتر�سنا  لو  حّتى   1
اأّن  بالعتبار  الأخذ  ومع   – الغرباء  مع  يتناولوه  األ  لون  يف�سّ الذين  المقابالت  معهم  اأُجريت 
مفاهيم “العنف” قد تختلف، تبقى هذه النتيجة جديرة بالهتمام وت�ستحّق المزيد من البحث.
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...؟”. ـِ ال�سوؤال 126 “وفيما يخ�ّص ارتباطك بالمجموعات المختلفة. هل تح�ص بارتباط ب
مالحظة تراوحت الإجابات من 1 )“اأبداً”( اإلى 10 )“كلّيًا”(.
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“بطريقة مختلفة  اأو  اأطفالهم بطريقة مختلفة،  �سيرّبون  اأّنهم  و�سّرح 24% فقط 
جّداً” )6%(. ل توجد اختالفات ُتذكر بين اإجابات الذكور والإناث، اإّنما يبدو 
اأن الجن�سّية والطبقة ت�سّكالن عوامل مهّمة فيما يتعلق بنقل الأ�ساليب التربوّية من 
اإّن ال�سوريّين واللبنانّيين والمغاربة هم الأكثر محافظة في هذا  اإذ  اآخر،  اإلى  جيل 
اأطفالهم  تربية  اإلى  واليمنّيون  والم�سرّيون  البحرينّيون  ي�سعى  حين  في  ال�سدد، 
باأ�سلوب مختلف. اإّن تاأثير الطبقة في المو�سوع، كما هو مح�سوب في الفهر�ص، 

وارد في الر�سم 6.2.

الطبقة المتو�سطة الطبقة العليا
العليا

الطبقة المتو�سطة الطبقة المتو�سطة
الدنيا

الطبقة الدنيا

الر�سم 6.2 اأ�ساليب التربية الجتماعيّة في مختلف الطبقات الجتماعيّة

0

25

50

75

100
6

19

33

42

7

23

31

39

5

24

34

37

6

24

35

35

6

31

33

30

ال�سوؤال “هل �سترّبي )هل ترّبي( اأطفالك بطريقة تربية والديك لك؟”.
ال�سوؤال 139 الموؤ�ّسر الطبقّي )انظر الف�سل 2، الملحق(.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد بع�ص الأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

بالطريقة نف�سها تمامًا
بطريقة مختلفة جّداً بطريقة مختلفة تقريبًا بالطريقة نف�سها
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�سيحاول العديد من الأ�سخا�ص الذين تّمت مقابلتهم، والذين ينتمون اإلى الطبقة 
ة،  الجتماعّية “الثريّة” اأو العليا، تربية اأبنائهم باأ�سلوب مختلف عن تجربتهم الخا�سّ
لون بن�سبة  اإلى الطبقات الدنيا والو�سطى الدنيا، فيف�سّ اأولئك الذين ينتمون  بينما 
التي ن�سوؤوا عليها. ل يكاد ُيذَكر العامل  اأبنائهم بطرق م�سابهة للتربية  قوّية تربية 
الجندرّي بين الطبقات با�ستثناء اأّن الن�ساء في الطبقة الدنيا اأكثر محافظة من الرجال 
بفارق �سغير. من المهّم اأن ناأخذ بالعتبار اأّن التعبير عن هذا الميل نحو التغيير في 
اأ�سلوب  اإلى احتمال اعتماد  التربية الجتماعّية في هذا ال�سياق ل ي�سير بال�سرورة 
اأكثر ليبرالّية مقابل اأ�سلوب اأقّل ليبرالّية، اأو اأ�سلوب محافظ اأكثر مقابل اأ�سلوب اأقّل 
محافظة، وهلّم جّراً. بدًل من ذلك تنبغي قراءة هذه النتائج ب�سورة اأ�سا�سّية كموؤ�ّسر 

على درجة التماهي مع الجيل القديم، التي تكون عمومًا عالية ن�سبيًا. 

اآفاق وعالقات بين الأجيال

ل ت�سير بيانات الم�سح اإلى وجود نزاع بين الأجيال، اأو ا�ستياء من جيل ال�سباب اإزاء 

الر�سم 6.3 ت�سّور عن توزيع الثروة بين الأجيال

32 %

35 %

16 % 17 %

ال�سوؤال 144 “ماذا عن توزيع الثروة بين الأجيال؟ اأي التعابير التالية يتوافق اأكثر مع راأيك؟”.

ل اأعرف

يجب اأن يخّف�ص الجيل القديم 
متطلباته لم�سلحة الجيل الجديد

الثروة موزعة بالت�ساوي بين الجيل 
الجديد والجيل القديم

يجب اأن يخّف�ص الجيل الجديد 
متطلباته لم�سلحة الجيل القديم



174

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

الجيل القديم. على العك�ص، لدى معظم ال�سباب نظرة اإيجابّية عن الو�سع الحالّي، 
والتطّور الم�ستقبلّي للعالقات بين الأجيال في بيئتهم المبا�سرة، والمجتمع ككّل. 
راعات بين الأجيال خارج نطاق  ومع ذلك، يرى الم�ستطَلعون ظهور المزيد من ال�سّ
اأ�سرهم، اأي �سمن نطاق حّيهم، اأو في المجتمع الأو�سع؛ و�سَف 76% العالقات 
بين الجيلين القديم والجديد في عائلتهم باأّنها “متناغمة”، بينما �سّرح 58% بال�سيء 
اإلى بالدهم.  اإلى منطقتهم، وذكر 47% فقط ال�سيء نف�سه بالن�سبة  نف�سه بالن�سبة 
“متوّترة”. وفي الوقت  باأّن مثل هذه العالقات  اإلى بلدهم، �سّرح %44  بالن�سبة 
الذي عّبرت فيه اأقّلية فقط من 11% عن خوفها من تداعي العالقات بين الأجيال 
في بلدهم في الم�ستقبل، ترى غالبّية من 46% اأنها �ستتح�ّسن. حّتى اأّن توقعاتهم، 
بالن�سبة اإلى حّيهم وعائلتهم، اأكثر اإيجابّية، مع افترا�ص تح�ّسن الو�سع بن�سبة %47 

و53% على التوالي. 
فيما يتعّلق بالبعد القت�سادّي للعالقات بين الأجيال، ي�سعر نحو ثلث الُمجيبين 
اأّنه “يجب اأن يخف�ص الجيل القديم متطلباته لم�سلحة الجيل الجديد”، في حين اأّن 
الن�سبة نف�سها تعتقد اأّن “الثروة موزعة بالت�ساوي بين الجيل الجديد والجيل القديم”، 
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ة الر�سم 6.4: عالقة العائلة بتخطيط الفرد لحياته الخا�سّ

الإن�سان بحاجة اإلى اأ�سرة

بو�سع للمرء اأن يعي�ص بمفرده واأن يكون �سعيداً

عندما يعي�ص المرء بمفرده �سيكون اأكثر �سعادة بالتاأكيد

ل�ست متاأّكداً

ال�سوؤال 133 “هل تعتقد اأن المرء بحاجة اإلى اأ�سرة ليعي�ص حياة �سعيدة اأو يمكن له اأن يكون �سعيداً اأي�سًا اأو حتى 
اأكثر �سعادة عندما يعي�ص بمفرده؟”.
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حّتى اأّن 16% يطلبون من الجيل الجديد “التخفيف من متطّلباتهم لم�سلحة الجيل 
القديم” )ال�سكل 6.3(.

اآفاق حول الأ�سرة والم�ستقبل

الم�ستطَلعين متزّوجون، ولكن هناك عامل جندرّي مهّم: %36  اأكثر من ربع 
يوؤْثرن  الن�ساء  اأّن  يوؤّكد  ما  الّرجال،  من  بـ%21  مقارنة  متزّوجات  الن�ساء  من 
المتزّوجين  من  ال�ساحقة )%80(  الغالبّية  الرجال.  من  اأ�سغر  �سّن  في  الزواج 
تركوا منزل اأهلهم. وبين العدد ال�سغير من المطّلقات والأرامل الذين �سملهم 
اأ�سرهم  بيوت  اإلى  84(، معظمهم )60%( عادوا  العّينة =  الم�سح )عدد  هذا 
الأ�سلّية اأو بقوا فيها. ي�سّلط هذا ال�سوء مّرة اأخرى على ارتباط الزواج بالأحوال 
المعي�سّية وال�ستقاللّية عن عائلة المن�ساأ. وفقًا للطابع العاّم لمجتمعات ال�سرق 
في  لل�سباب  الأ�سا�سّي  الهتمام  محور  العائلة  تبدو  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
للحياة  �سة  المخ�سّ الأهّمية  اأّن  توؤّكد  فاإجاباتهم  للدرا�سة.  الخا�سعة  البلدان 
ليعي�ص  اأ�سرة  اإلى  بحاجة  “المرء  هل  �ُسئلوا  عندما  موجودة.  تزال  ل  العائلّية 
حياة �سعيدة”، رّدت الغالبّية ال�ساحقة بالإيجاب )92%(، في حين رّدت اأقّلية 
” )الر�سم  �سعيداً يكون  واأن  بمفرده  يعي�ص  اأن  المرء  “بو�سع  اأّنه  �سغيرة )%5( 

.)6.4

كذلك عندما �ُسئلوا عن مدى اأهّمية “الم�ساركة في حياة عائلية جّيدة”، وفق 
للغاية”(،  )“مهّمة  الإطالق”( و10  مهّمة على  )“غير   1 بين  يتراوح  مقيا�ص 
بلغ معّدل اأجوبة الم�ستطَلعين 8.7 نقطة، ما يبرز مّرة اأخرى الأهّمية ال�ساحقة 
لالأ�سرة )الر�سم 6.5(. من الالفت اأّنه ل يكاد يوجد اأّي اختالف في هذا ال�سدد 
اأم  اأم متزّوجًا  اأعزب  اأكان ال�سخ�ص  اأي �سواء  عند مقارنة الو�سع الجتماعّي، 

الجن�سّيات. بين  اأّي اختالف  اأم مطّلقًا. كما ل يكاد يوجد  مخطوبًا 
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منطقة  في  ال�سباب  قبل  من  العائلية  بالحياة  القوّي  اللتزام  مع ذلك، ورغم 
6.5، ب�سكل  البيانات الواردة في الر�سم  اأفريقيا، تو�سح  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
بع�ص مجالت �سنع  ال�ستقاللّية في  يرغبون في درجة عالية من  اأّنهم  مت�ساٍو، 
القرار، مثاًل عندما يتعّلق الأمر باختيار �سريكهم. عندما �ُسئلوا عن اأهّمية اختيار 
�سريك حياتهم بنف�سهم، وفق �سّلم يتراوح من 1 )“غير مهّم على الإطالق”( اإلى 
10 نقاط )“مهّم للغاية”(، كان المعّدل   8.4 نقطة، وهو اأحد اأعلى المعّدلت 
وال�سلوك  والمواقف  ال�سخ�سّية  بالحياة  متعّلقة  ماّدة   28 بين  ت�سجيلها  تّم  التي 
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الر�سم 6.5 مواقف واأولويّات

ذكور اإناث

اأن يكون لدي �سريك حياة يمكنني اأن اأثق به اأن اأكون قادراً على اختيار �سريك حياتي بنف�سي
اأن اأ�سارك في حياة عائلية جّيدة

ال�سوؤال 131 “نحن، الأفراد، لدينا ت�سورات وروؤى حول حياتنا ال�سخ�سية ومواقفنا و�سلوكنا. اإذا فكرت في 
الإنجازات الممكنة في حياتك، ما اأهمية هذه النقاط بالن�سبة اإليك، با�ستعمال �سّلم من 1 = غير مهمة على الإطالق 

اإلى 10 = مهّمة للغاية؟”.
مالحظة قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

78. 78.
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معهم  اأُجريت  الذين  الأ�سخا�ص  لدى  ذلك  على  ف�ساًل   .)3.3 الجدول  )انظر 
المقابالت توّقعات وا�سحة بالن�سبة اإلى �سركائهم. حّتى اأّن خيار “اأن يكون لي 
�سريك حياة يمكنني اأن اأثق به” �سّجل معّدًل اأعلى )8.8(، مع وجود اختالفات 

الجن�سين.  بين  طفيفة 

النتقال اإلى مرحلة البلوغ: هل ل يزال الزواج هو العالمة؟ 
للوهلة الأولى، توؤّكد النتائج التي تّمت مناق�ستها حّتى الآن الفترا�ص الذي ينادي 
اإلى  النتقال  �سياق  في  الأهّم  الخطوة  الزواج  يرون  الذين  العلماء  العديد من  به 
الغالبّية الم�سلمة في منطقة ال�سرق الأو�سط  البلوغ في المجتمعات ذات  مرحلة 
الذين  الأ�سخا�ص  يرى 95% من  اأن  الم�ستغرب  لي�ص من  لذا،  اأفريقيا.  و�سمال 
اأُجريت معهم المقابالت، مّمن لي�سوا متزّوجين )اأي عازبين اأو مخطوبين(، اأّنهم 
الذين  الم�ستطَلعين  نظرائهم  على  نظرة  اإلقاء  لكّن  “ال�سباب”.  فئة  اإلى  ينتمون 
والأرامل1  والمطّلقين  المتزّوجين   – ة  الخا�سّ اأ�سرتهم  ت�سكيل  خطوة  اّتخذوا 
فئة  اإلى  ينتمون  اأّنهم  يرون  يزالون  ل  منهم   %80 من  اأكثر  اأّن  عن  يك�سف   –

“البالغين”. “ال�سباب” بدًل من 
الجتماعّي  المعنى  اإّن  القول  المن�سف  من  يبدو  النتائج،  هذه  اإلى  ا�ستناداً 
الت�سّورات  مع  يتوافق  ل  البالغ،  لل�سخ�ص  حا�سمة  اجتماعّية  كعالمة  للزواج، 
الذاتية. وتجدر الإ�سارة اإلى اأّنه ل يكاد يوجد فرق بين الجن�سين فيما يتعّلق بهذا 
في  ال�سباب  اأّن  اإلى  الذاتي  الت�سور  ي�سير مثل هذا  قد  لالأجيال.  الذاتّي  التحديد 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ين�سبون حالّيًا اإلى ت�سمية “ال�سباب” معنى 
مختلفًا عن ذاك الذي كان موجوداً في عدد من المجتمعات الغربّية، حيث يرتبط 
وعدم  والديه،  على  للفرد  القت�سادّي  بالعتماد  عاّمة  ب�سورة  ال�سباب  مفهوم 
في  النظر  اإعادة  يجب  اآخرين.  اأ�سخا�ص  م�سوؤولّية  نف�سه،  الوقت  في  تحّمله، 

ا�سُتثني الأردن من هذا الجدول لأّنه قوبل فيه الأ�سخا�ص الذين تجاوزوا الثامنة ع�سرة من العمر   1
فقط.
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بع�ص العوامل كال�ستقالل القت�سادّي، والعمر البيولوجّي، والمعنى الجتماعّي 
المرتبط به، والأبّوة، وال�ستقالل المالّي، في الأبحاث الم�ستقبلّية، نظراً اإلى اأّن 
الزواج في  ال�سائدة حول مركزّية  الفكرة  ن�سبيًا مع  تتعار�ص  الم�سح  بيانات هذا 

الر�سد. لبلوغ مرحلة  الذاتّي  الت�سّور 

واأولويّات اآفاق م�ستقبليّة 
يتعّلق بم�ستقبلهم  فيما  اإليهم  بالن�سبة  اأهّم م�ساألة  ال�سباب تحديد  عندما ُطلب من 
اأهّمية  الُمجيبون  اأْولى  التي عّبروا عنها لفتة. فقد  ال�سخ�سّي، كانت الأولوّيات 
و“العالقات   ،)%30( الناجح”  كـ“الزواج  بالأ�سرة  مرتبطة  لجوانب  كبرى 
الأكثر  الوحيد  الجّيدة” الهدف  “الوظيفة  تبقى  لكن  الجّيدة” )%19(،  العائلية 
العمر  اأّن  يبدو  اإجابة واحدة ممكنة فقط(.  الأغلبّية )%48،  اإلى  بالن�سبة  اأهّمية 
التوّجهات. هناك  توؤّثر في هذه  التي  الأهّم  العوامل  ت�سكل  والجن�ص والوظيفة 
ميل اأكبر لدى الأ�سخا�ص الذين يعملون اإلى تخ�سي�ص اأهّمية اأقّل للوظيفة، واإيالء 
اأهّمية اأكبر للزواج الناجح. ك�سف تق�سيم العّينة، وفق الفئات العمرّية والجندر، 
اأّن اأولوّيات الن�ساء اللواتي قوبلن تتغّير ب�سورة حا�سمة وفقًا للفئة العمريّة )الر�سم 
6.6(، في حين تميل اأولويّات الُم�ستجيبين الذكور، في المقابل، اإلى الحفاظ على 

.)6.7 ا�ستقرار ن�سبّي في الفئات العمريّة كاّفة )الر�سم 
عمرّية  فئة  اأ�سغر  اإلى  ينتمين  اللواتي  الن�ساء  من   %40 اأّن  لالنتباه  الالفت 
العمرّية  الفئة  في  بالمقارنة،  اأهدافهّن.  اأهّم  الجّيد”  “العمل  يرين   )20–16(
العمل  اأهّمية  انخف�ست  �سّنًا )26–30(،  الأكبر  والفئة  المتو�ّسطة )21–25( 
بالن�سبة اإلى الم�ستطَلعات اإلى 24%. في الفئة الأخيرة، �سّرح 50% باأّن “الزواج 
الناجح” هو الأكثر اأهّمية. اإذا اأردنا تف�سير هذه الر�سوم البيانّية، كموؤ�ّسرات على 
تت�سّور  ال�ساّبات على مدى حياتهّن وكيف  ت�سهدها طموحات  التي  التحّولت 
الفتيات والن�ساء دورهّن الجندرّي في عمر معّين، يمكن القول اإّن الإناث الأ�سغر 
ط  �سّنًا يحتفظن بطموحات عالية لتحقيق ذواتهّن بال�سطالع بدور اقت�سادّي ن�سِ
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مع  التكّيف  اإلى  الن�ساء  تميل  الر�سد  �سّن  بدايات  في  اأّنه  حين  في  عملهّن،  عبر 
اأزواجهّن  على  القت�سادّي  العتماد  قبولهّن  واإلى  التقليدّية،  الجندرّية  الأدوار 

اأكبر. ب�سورة 
العمرّية  الفئات  ثباتًا عبر  اأكثر  الذكور  الم�ستطَلعين  اأولوّيات  تبقى  بالمقارنة، 
الثالث، مع منح اأولويّة اأو�سح لـ“العمل الجّيد”. رغم اأّن “الزواج الناجح” يكت�سب 
اأهّمية اأكبر مع التقّدم في العمر، يرى ثلثا الذكور تقريبًا، في الفئات العمرّية كاّفة، اأّن 
“العمل الجّيد” هو الجانب الأهّم لم�ستقبلهم، وذلك بفارق كبير. تلقي المقابالت 
وء على العالقة بين الوظائف والزواج  النوعّية التي اأُجريت مع الذكور المزيد من ال�سّ
في حياتهم، وتك�سف عن الهواج�ص الأ�سا�سّية للذكور ب�ساأن الركيزة المالّية لزواجهم، 
اأي قدرتهم على تاأمين احتياجات اأ�سرتهم. لناأخذ على �سبيل المثال جواب �سامح 
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الر�سم 6.6 اآفاق م�ستقبليّة: الم�ستطَلعون الإناث

ال�سوؤال 127 “ما هو الأهم بالن�سبة اإلى م�ستقبلك ال�سخ�سي؟”.
الأ�سئلة 3، 4، 127.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية ووفق الفئة العمريّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

اأ�سدقاء جّيدون
عمل جّيد

عالقات عائلية جّيدة
زواج ناجح
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البالغ من العمر 29 عامًا من القاهرة، على ال�سوؤال حول ما اإذا كان العمل اأو الزواج 
اأكثر اأهّمية بالن�سبة اإليه:

بالن�سبة اإلّي الحياة المهنّية اأكثر اأهّمية. اأتعرف لماذا؟ لأّنه من دون حياة 
مهنّية، لن تكون الحياة الزوجّية مهّمة بالن�سبة اإلّي، لأّن الحياة الزوجّية 
رهٌن بالحياة المهنّية. اإن لم يكن لدّي اأّي طموح في وظيفتي، اأو راتب 
جّيد، �ستبوء حياتي الزوجّية بالف�سل. عمومًا، اإّن معظم الم�سكالت 
التي تن�سب بين الزوجين ناتجة عن كون المال هو الم�ساألة التي لديها 

.(EG–6) اأكبر تاأثير في العالقات
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الر�سم 6.7 اآفاق م�ستقبليّة: الم�ستطَلعون الذكور

ال�سوؤال 127 “ما هو الأهم بالن�سبة اإلى م�ستقبلك ال�سخ�سي؟”.
الأ�سئلة 3، 4، 127.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية ووفق الفئة العمريّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

اأ�سدقاء جّيدون
عمل جّيد

عالقات عائلية جّيدة
زواج ناجح
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اأي�سًا دورها في البحث عن  تلعب الظروف الجتماعّية القت�سادّية الخطيرة 
�سريك للزواج. عندما �ُسئلوا هل اأ�سبح من ال�سعب العثور على �سريك حياة، اأجاب 
63% من الذكور و61% من الإناث اإيجابًا. اإذا األقينا نظرة على الختالفات الوطنّية، 
التون�سّيين والأردنّيين )69% في كلتا الحالتين( يواجهون في معظم  اأّن  نكت�سف 
ال�سياق في  اأّن نتائج هذا  اإلى  الأحيان �سعوبات في هذا ال�سدد. وتجدر الإ�سارة 
التحقيق بلغت اأدنى معّدلتها في اليمن )60%(، و�سوريا )59%(، اللتين ت�سهدان 

حالّيًا �سراعًا م�سّلحًا.
عندما �ُسئل الرجال والن�ساء الم�ستطَلعون عن �سبب ال�سعوبة المتزايدة في العثور 
على �سريك، ُطلب منهم تقديم الأ�سباب الكامنة وراء مالحظتهم )مع خيارات عدة 
“ازداد فقر الرجال ول ي�ستطيعون  الن�ساء )%53(  ممكنة(، فكان جواب معظم 
رعاية العائلة”، في حين اختار اآخرون “انعدام الثقة” )33%( م�سكلًة، اأو ا�ستكوا 
من “تدهور المعايير الأخالقّية للرجل”)30%(. هذا ما رّدده الرجال الذين �سّرح 
اأّن “الن�ساء تحتاج اإلى اأمان مالي اأعلى”  اأّن الم�سكلة الرئي�سية تكمن في  اأغلبّيتهم 
)51%(، اأو اأّن “متطّلبات الن�ساء اأ�سبحت كثيرة جداً” )42%(. بهذه الإجابات، 
هناك  وا�سحًا.  الأخيرة  ال�سنوات  �سهدتها  التي  القت�سادّية  الأزمة  تاأثير  اأ�سبح 
الدنيا  اختالفات طبقّية كبيرة بين الجن�سين، مع ت�سديد الم�ستطَلعين من الطبقات 
اأّن  العليا )20%( على  العنا�سر القت�ساديّة، بينما �سّدد الرجال من الطبقات  على 

“الن�ساء تطالب بعالقة �سراكة جديدة”.
“البقاء  الثلث عن خ�سيتهم من  اأعرب نحو  لكن عندما �ُسئلوا عن مخاوفهم، 
عازبين دون زواج”. كما اأبدى عدد �سغير ن�سبّيًا قلقهم ب�ساأن ال�سطدام مع اأهلهم. 
في المقابل، لدى معظمهم نظرة اإيجابّية ن�سبيًا ب�ساأن اأمن عائالتهم في الم�ستقبل، 
با�ستثناء اليمنّيين الذين �سّجلوا 5.2 نقطة وفق مقيا�ص يتراوح من 1 )“غير اآمن على 
اإلى 10 نقاط )“اآمن تمامًا”(، وال�سورّيين الذين �سّجلوا معّدل 3.8  الإطالق”( 
اأمن عائالتهم في الم�ستقبل. من  نقطة، ما يعّبر عن درجة عالية من ال�سكوك في 
اإيجابّي )8.0( على ال�سوؤال، يتبعهم  اأّن التون�سّيين رّدوا على نحو  الجدير بالذكر 

البحرينّيون )7.8(، والمغاربة )7.0(.
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ت�سير المقابالت النوعّية اإلى اأّن هذا التفاوؤل يبدو في جوانب منه معيارّيًا ن�سبيًا، 
بمعنى اأّن هوؤلء ال�سباب ي�سعرون اأّنه ُيتوّقع منهم اأن يكونوا متفائلين. لناأخذ حالة 
محّمد )17 عامًا( من الأردن الذي عّبر عن �سكوك جّدية ب�ساأن الم�ستقبل، اإذ �سّرح 
التي تحدث حولنا، هناك عالمات ا�ستفهام كبيرة،  اإلى الحالت  “بالن�سبة  قائاًل: 
مثاًل بالن�سبة اإلى و�سع الالجئين. هناك اأمل باهلل، ]لكن[ ل اأحد متفائل بالن�سبة اإلى 
المجتمع. ل اأحد في مجتمعنا متفائل” (JO–9). كذلك اأميمة الم�سريّة البالغة من 

العمر 17 عامًا التي �سّرحت:

تكاليف  تكّبد  عن  عاجزون  النا�ص  يومّية.  ب�سورة  ت�سوء  الأمور 
�سبيل  الوظائف. على  ال�سّحية، وحّتى  والّرعاية  والتعليم،  الطعام، 
المثال، اأنا اأريد اأن اأعمل، اإّنما لي�ص هناك �سواغر. ما من �سيء يدعو 
اإلى التفاوؤل. فقدان الأمان... كّل �سيء يزداد �سعوبة، لذا اإذا اأردت 
التحّدث عن نف�سي و�سعبي، فلي�ص هناك اأّي �سيء يدعو اإلى التفاوؤل 

.(EG–5)

كما اأعرب الم�ستطَلعون الأكبر �سّنًا، على غرار �سامح )29 عامًا( من القاهرة، 
عن �سعور عاّم بالقلق في �ساأن الم�ستقبل. قال:

هذا  يعاني  الم�ستقبل.  هو  ال�سباب  يقلق  ما  نظري،  وجهة  من 
بالن�سبة  كاملة،  بفر�سة  الظلم، ول يحظى  من  ال�سباب  من  الجيل 
لل�سباب،  العاّمة  ال�ستثمارات  اأو  الحكومة،  في  العمل  فر�ص  اإلى 
اأن  اأرى  ال�سيا�سّية.  الحياة  في  للم�ساركة  احتمالت  هناك  ولي�ص 
ترعى  الدولة ل  ال�سابقة.  الأجيال  من  بكثير  اأقّل حّظًا  الجيل  هذا 

.(EG–6) ال�سباب 

الحياة، عبر  المتاحة في  الفر�ص  اإلى  بالن�سبة  الأجيال،  بين  تغيير  �ص  تلمُّ رغم 
ا�ستياء معّين في  اأو  اأّي عداوة  اإلى  البيانات  ت�سريحات كتلك المذكورة، ل ت�سير 

اأو�ساط ال�سباب اإزاء الجيل القديم.
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خال�سة

ل تزال العائلة اأ�سا�سّية في حياة ال�سباب وخططهم الم�ستقبلّية في مجتمعات ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا. في حال مواجهة �سعوبات مالّية، ت�سّكل الأ�سرة و�سبكة 
اإلى كّل  ُينظر  اإليها للح�سول على الم�ساعدة.  ُيلجاأ  التي  القرابة الكيانات الأولى 
العالقات مع عائلة المن�ساأ على نحو اإيجابّي، ن�سبيًا. نظراً اإلى الم�ستوى العاّم لفقدان 
الأمن في المنطقة، والإ�سكالّية العاّمة للموؤ�ّس�سات في عدد من البلدان التي �سملها 
العالقات �سمن المجموعة الأّولية  اأهّمية  لي�ص هناك من مبالغة في  ال�ستطالع، 
التي ُيعتمد عليها. و�سط هذه البيئات المتقّلبة، ل يبدو اأّن ال�سراعات بين الأجيال 
قابلة للتطّور في الم�ستقبل القريب. فال�سباب ل يبرهنون درجة عالية من العتماد 
اأي�سًا توّجهًا �سخ�سيًا وا�سحًا  اإنما  الجتماعّي والقت�سادّي على عائالتهم فقط، 
اإلى ن�سج روابط عائلّية قويّة. فالغالبّية الكبرى من الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم 
ة وتولّي دور الأهل، في حال لم يكونوا  المقابالت ترغب في ت�سكيل اأ�سرتها الخا�سّ
اإلى ذلك، ل يريد معظمهم تغيير الكثير في النمط  قد فعلوا ذلك بعد. بالإ�سافة 
التربوّي الذي ن�سوؤوا عليه. لكن هذا ل يعني اأّنهم ل ي�سّرون على ال�ستقاللّية في 
اّتخاذ القرارات ال�سخ�سّية عندما يتعّلق الأمر مثاًل باختيار �سريك الزواج. كذلك، اإّن 
موقفهم من الأجيال الأخيرة، وت�سنيف ذاتهم �سبابًا اأو بالغين، ل يعتمد على م�ساألة 
الزواج فقط. لكن يبدو اأّن ال�سباب قلقون للغاية ب�ساأن الأ�س�ص المالّية للزواج. ومع 
ذلك، اإّن واقع ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، ودور الأ�سرة فيها، 
متنّوعان ومعّقدان، ويخ�سعان لتغيير دينامّي، لذا هما ي�ستدعيان المزيد من البحث.
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يورغ ِغرِتل

على مدى �سّت �سنوات، منذ ن�سوب الربيع العربّي، �سهد الو�سع القت�سادّي تدهوراً 
في دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ل تهيمن ال�سراعات الم�سّلحة على الحياة 
اليومّية في ليبيا و�سوريا والعراق واليمن فقط، فالو�سع معّقد للغاية اأي�سًا بالن�سبة اإلى 
الكثير من الدول الأخرى. فماليين الالجئين يعي�سون في الأردن ولبنان وتركيا، 
اإحدى الركائز المهّمة لالقت�ساد الوطني  التي ت�سّكل  ال�سياحة  وانهارت عائدات 
الدولّية تداعيًا  في كّل من م�سر والأردن وتون�ص، في حين ت�سهد ال�ستثمارات 
ال�سيا�سّي. من غير  في الوقت نف�سه، مع ا�ستثناءات قليلة، نتيجة فقدان ال�ستقرار 
الم�ستغرب اأن ي�سير “تقرير التنمية الب�سريّة العربّية” الأخير اإلى انخفا�ص موؤ�ّسر التنمية 
– بدرجة كبيرة منذ 2010، وفي  البلدان  التنمية في  – مقيا�ص لم�ستوى  الب�سرّية 
الوقت نف�سه اإلى تفاقم غياب الم�ساواة في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
(UNDP 2016). لكن، على اأّي حال، هذه الم�سكالت لي�ست مرتبطة باأ�سباب داخلّية 

فقط. فالأ�سباب الداخلّية والخارجّية لال�ستقطاب المجتمعّي تتمحور على م�ستوى 
عالمّي؛ وهي ناتجة مثاًل عن الما�سي ال�ستعمارّي، واأنظمة التبادل غير المتماثلة، 
التاأثير المتزايد للنظام المالّي  اإلى جانب  القيود المفرو�سة، والخ�سخ�سة،  واإلغاء 
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الت�سويق والت�سليع، وما ينتج عن ذلك من  الدولّي الذي ي�ستتبع وي�سّرع عملّيات 
ال�سباب و�سعهم القت�سادّي في  عواقب اجتماعّية وخيمة. مع ذلك، كيف يقّيم 
هذا ال�سياق غير الم�ستقّر، واإلى اأّي مدى هم عر�سة للتاأّثر بفقدان الأمن القت�سادّي 

وحالة غياب اليقين؟
وتنامي  الوظيفّي،  الأمن  بفقدان  عمومًا  يتحّدد  ال�سباب  و�سع  اأّن  �ساأدعي 
اله�سا�سة، وف�سل وعد التعليم كو�سيلة لتحقيق الحراك الجتماعّي الت�ساعدّي. مع 
وجود عدد قليل من الوظائف المنا�سبة لل�سباب الموؤّهلين وفر�ص محدودة للتحّرك 
لغالبّيتهم، تطول مرحلة ال�سباب بالن�سبة اإلى الكثيرين لفتقارهم اإلى الموارد الالزمة 
لتاأ�سي�ص اأ�سرة؛ غالبًا ما تعّرف هذه المرحلة على نحو محدود بـ“مرحلة النتظار”، 
اإذ ي�ستتبع هذا الو�سع عواقب تتخّطى مجّرد “النتظار”، وتوؤّثر ب�سورة مبا�سرة في 
الحياة اليومّية وهيكلّية الآفاق الم�ستقبلّية، مع تداعيات عميقة على اإطار الإنجاب 
اأطول،  النظر الفردّية. بينما يبقى ال�سباب جزءاً من عائلة المن�ساأ لمدة  ووجهات 
يعجزون عن التحّرر من الروابط الأ�سريّة لي�سبحوا م�ستقّلين عاطفّيًا وماّديًا. بعد عقود 
من اإزالة القيود القت�سادية، ل الحمايات الجتماعّية الممّولة من القطاع العاّم، ول 
الم�سارات الوظيفّية الموؤ�ّس�ساتّية متاحة على �سعيد وا�سع. في اإطار اّت�ساع حالت 
غياب اليقين، ت�سبح الأ�سرة بدًل من ذلك اأهّم ركيزة لالأمان، في حين تتزايد اإمكانات 
الإحباط الفردّي، وتظهر اأخالقّيات جماعية جديدة ترتكز خ�سو�سًا على الح�سمة 
والتدّين ال�سخ�سّي )انظر الف�سلين 3 و4(. في النتيجة، ي�سّكل ال�سباب العرب على 
نحو متزايد فئة “ال�سباب المكبوحين” (Gertel 2017)، مع تقّل�ص م�ساحات التعبير 

عن الذات، والفر�ص المتاحة لتطوير اأفكارهم، والعي�ص بموجبها.
الو�سع  وراء  الكامنة  والدينامّيات  الهيكلّيات  تناول  يجري  الف�سل،  هذا  في 
القت�سادّي لل�سباب في اأربع خطوات. اأّوًل تناول الظروف القت�سادّية الإجمالّية 
كخلفّية عاّمة تحّدد اأطر �سوق العمل والآفاق القت�ساديّة. ثانيًا ي�سيء ال�ستعرا�ص 
اأمورهم،  لنتائج الم�سح على الو�سع القت�سادّي الحالي لل�سباب واأولياء  المو�ّسع 
بر�سد دينامّيات الأجيال وتغّير ظروف �سوق العمل. بعد ذلك، يجري تناول الدور 
الم�ستمّر لـ“العائلة” كوحدة اإنجابّية، وانق�سامها التقليدّي بعد مرحلة المراهقة عن 
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عائلة المن�ساأ. واأخيراً تحّدد الخال�سة تاأثير فقدان الأمن وغياب اليقين في الحياة 
القت�ساديّة لل�سباب.

خلفيّة

اإّن مراجعة التحّولت القت�ساديّة على المدى المتو�ّسط م�ساألة �سروريّة قبل المبا�سرة 
في تقييم الو�سع القت�سادّي لل�سباب واأ�سرهم اليوم. يتطّلب ذلك اإر�ساء رابط اأقوى 
بين البحث في مو�سوع ال�سباب ودرا�سة التطّورات القت�سادّية وال�سيا�سّية الأو�سع 
بعد  ما  العربّية  الدول  تبدو  (Côté 2014; Sukarieh and Tannock 2016). عمومًا 

ال�ستعمار غنّية بالنفط وثرّية ن�سبيًا، اأو لديها تاريخ في حكم الرعاية الذي يهدف 
تلبية الحتياجات الأ�سا�سّية لل�سّكان. عملّيتان تاريخّيتان ق�سيرتا المدى كان  اإلى 
لهما اآثار حا�سمة: ولّد ارتفاع عائدات النفط في دول الخليج العربي، ابتداء من اأوائل 
ال�سبعينيات، نمّواً اقت�ساديًّا موؤّقتًا، في حين اأّدت هجرة اليد العاملة اإلى هذه البلدان 
الغنّية بالنفط اإلى تعزيز عملّية اإعادة التوزيع الموؤّقتة للثروة النفطّية. فقد عثر العديد من 
الم�سريّين وال�سودانّيين واليمنّيين على عمل في دول الخليج العربّي وليبيا اأو العراق، 
في ذلك الوقت )في حين اأّن المغاربة والتون�سّيين كانوا يهاجرون في غالبية الأحيان 
اإلى اأوروبا للعمل(. وتركت الأنظمة النفطّية القت�سادّية الغنّية النا�سئة ودول الرعاية 
ب�سماتها، فمن ناحية، ولّدت البترودولرات الجديدة ثروة اقت�ساديّة لبع�ص البلدان، 
لكّنها �ساهمت اأي�سًا في اأزمة الديون الدولّية التي �سهدتها الثمانينيات. فقد اأّمنت 
ة النا�سئة، ومعظمها من اأ�سل غربّي تعمل في اآ�سيا، اأمواًل رخي�سة في  البنوك الخا�سّ
البداية )اأي البترو اأو الكزينو دولر(، مع ن�سب فوائد منخف�سة اإّنما متقّلبة، لدعم 
م�ساريع نفوذ ل تكاد تكون مربحة (El–Masry 1994). في ع�سر �سيا�سة ن�سب الفوائد 
اإلى الإفال�ص  اأن يوؤّدي نمط الإقرا�ص هذا  الثمانينيات، كاد  المرتفعة في منت�سف 
الجديدة،  بالليبرالّية  متاأّثرة  اقت�سادّية هيكلّية  اإ�سالحات  الوطّني، ما حّفز ظهور 
ول�ّسيما في دول الرعاية العربّية، على غرار م�سر والمغرب. ومن ناحية اأخرى، 
اأحيان  – التي كانت تتفّلت في  مّكنت التحويالت المالّية من العّمال المهاجرين 
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كثيرة من ال�سرائب في البلد المتلّقي، اإذ ُتحّول مبا�سرة بين الأقارب اأو عبر ال�سبكات 
الجتماعّية – من تكوين طبقة و�سطى �ساعدة جديدة في اأواخر ال�سبعينيات واأوائل 
الثمانينيات، كنتيجة لموجة بناء عامرة والعديد من ال�ستثمارات ال�سغيرة. هكذا، تّم 
ل بنجاح خالل مدة ق�سيرة اإلى التخفيف من وطاأة الم�سكالت القت�ساديّة،  التو�سّ

وال�سغط الناجم عنها على �سوق العمل، حّتى �سمن دول الرعاية )ال�سابقة(. 
مع ذلك، ا�ستمّرت اأزمة الديون في الظهور، وا�ستتبعها التحرير الحتمّي لالأنظمة 
“اإجماع  المتخذة بموجب م�سّودة  الهيكلّية  التكّيف  اإجراءات  القت�سادّية، عبر 
وا�سنطن” في منت�سف الثمانينيات. نتيجة الثقل المتزايد للديون الخارجّية، كانت 
الفرديّة للتحّرك محدودة. في 1986، ا�سطّرت  اأمام الدول  المتاحة  الخيارات 
اإعادة  الخارجّية. واأ�سبحت  الديون  تقريبًا من  اإلى تكّبد 30 مليار دولر  م�سر 
للدولة”،  واأقّل  لل�سوق  اأكبر  ة  “ح�سّ �سيغة  تحت  الوطنّية،  القت�سادات  تنظيم 
الدولّي”.  و“البنك  الدولّي”  النقد  “�سندوق  من  عليها  الت�سجيع  وتّم  اإلزامّية، 
ُطّبقت مجموعة من التدابير كتفكيك القيود التجاريّة لفتح الأ�سواق اأمام ال�ستثمار 
الأجنبّي، وتعديل اأ�سعار ال�سرف، وتخفي�ص قيمة العمالت الوطنّية، وخ�سخ�سة 
الدولة، وخف�ص  التي تملكها  ال�سركات  الوفرة في  العاّمة، ف�ساًل عن  ال�سركات 
اإلى  الغذائّية(  المواّد  اإلى  بالن�سبة  العاّمة، وتخفي�ص الإعانات )خ�سو�سًا  النفقات 
دولة  نهاية  تعني  هذه  الدرامّية  الهيكلة  اإعادة  جديدة.  �سرائب  اإدخال  جانب 
الت�سليع وفقًا  اأي تحرير عملّيات  �سراء لالأرا�سي،  الرعاية و�سل�سلة من عملّيات 
لكّنها  الكّلي،  ا�ستقرار القت�ساد  �ساهمت جزئّيًا في  لل�سوق(Dörre 2009) ، وقد 
 Walton( اأّدت اإلى خ�سارة كثيفة للوظائف الثابتة في القطاع العاّم، وزيادة الفقر
Gertel 2014(. كانت تلك هي الحقبة التي ن�ساأ خاللها اأهل  and Seddon 1994؛ 

الم�ستطَلعين.
منذ ذلك الحين، ا�ستمّرت اإعادة الهيكلة القت�ساديّة والت�سليع والخ�سخ�سة على 
قدم و�ساق، وتج�ّسدت في بناء جيوب خارج الأوطان، واتفاقات ومناطق للتجارة 
 .(Haberly 2013) الحّرة التي غالبًا ما ُتنظم لخدمة م�سالح ال�سركات العابرة لالأوطان
بالإ�سافة اإلى ذلك، �ساهم تحرير القيود والمعامالت المالّية، خ�سو�سًا في الوليات 
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المتحدة، وت�سارع “التحرير التكنولوجّي” (Gertel 2014) – دمج علم التكنولوجيا 
والليبرالّية الجديدة – في ن�سوب وت�سريع اأزمة الرهانات العقارّية والأزمة المالّية، 
ف�ساًل عن الحتجاجات على اأ�سعار الغذاء الدولّية عامي 2007 و2008، بم�ساركة 
�سخمة في الدول العربّية. اأّما التداعيات الأخرى، فكانت اإنقاَذ الم�سارف )بتمويل 
من القطاع العاّم(، وترّتَب خ�سائر فادحة على الديون الكبيرة، والتمّلَك الخا�ّص 
منطقة  في  ال�سباب  اأو�ساط  في  البطالة  لن�سبة  حاّداً  وارتفاعًا  العقارّي،  للقطاع 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وفي بلدان جنوب اأوروبا. كما كان لت�ساعد نفوذ 
الموؤ�ّس�سات المالّية والأ�سواق – الأهّمية الجتماعّية المتزايدة لراأ�ص المال – تاأثير 
في العالم العربّي، خ�سو�سًا بارتفاع اأهّمية �سناديق الثروة ال�سياديّة، وتو�ّسع نفوذ 
التنمية  اأ�سبحت  النتيجة،  Sippel 2015(. في   ،Dixon 2014( راأ�ص المال الخا�ّص
الجتماعّية المحّلية اأكثر عر�سة للتاأّثر بالقطاع الم�سرفّي العالمّي. في الوقت عينه، 
تعاني الدول العربّية، ول�سّيما تلك التي تفتقر اإلى عائدات نفطّية مهّمة، من تقّل�ص 
نفوذها القت�سادّي. هناك افتقار اإلى م�سادر الدخل الم�ستقّر، وانخفا�ص لالإيرادات 
ال�سريبّية، اإلى جانب زيادة اللتزامات. بناًء على ذلك ُقّل�ست ممتلكات القطاع العاّم 
مع ت�سليع المياه وخدمات المياه، في حين �سهدت حقوق ملكّية الأرا�سي، وهي 
الثروات الوطنّية، المزيد من الخ�سخ�سة (Gertel et al. 2014). باخت�سار، ل يزال 
تاأثير العتمادات القت�سادّية المقولبة تاريخّيًا موجوداً، اإّنما في عالم معولم متعّدد 
المراكز. تتمحور هذه العتمادات، في الوقت نف�سه، وتتداخل مع ديناميكّيات 
جديدة، ما يوؤّدي اإلى اّت�ساع رقعة غياب اليقين وفقدان الأمن، اللذين يتعّر�ص لهما 

ال�سباب على نحو خا�ّص.

الو�سع القت�سادّي لل�سباب

�سيتّم تحليل الو�سع القت�سادّي لل�سباب في المجتمع في خطوات عدة: تقييمهم 
الو�سع القت�سادّي لعائالتهم، يليه الك�سف عن الم�ستوى التعليمّي لأهلهم واإطار 
العمل. ثّم، �سيتم تناول و�سعهم المهنّي الحالّي قبل النتقال اإلى درا�سة تحّولت 
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طموحات  بين  الختالفات  في  اأخيراً  والتدقيق  الأجيال،  بين  المهنّية  العالقات 
ال�سباب ودخولهم �سوق العمل.

الو�سع القت�سادّي للعائالت
ُعر�ست وجهات نظر ال�سباب حول الو�سع القت�سادّي الحديث لعائالتهم في 
الر�سم 7.1. من الالفت اأّن اأكثر من الثلثين راأوا اأّن الو�سع القت�سادّي لأ�سرهم “جّيد 
جّداً” )11%( اأو “جّيد” )60%(؛ في حين راأى الثلث فقط اأّنه “�سّيئ” )%19( 
اأو “�سّيئ جّداً” )9%(. كيف يمكن تف�سير هذه النتائج الإيجابّية في الغالب رغم 
الظروف القت�سادّية ال�سعبة التي ل �سّك فيها، بعد �سّت �سنوات على الربيع العربّي؟ 

هناك ثالثة اعتبارات تجب مناق�ستها:

الو�سع القت�سادّي في كّل دولة عربّية على حدة لي�ص معّقداً بقدر   •
ما كان ُيذكر.

تداعي الظروف القت�ساديّة خطير، ولكن الأ�سخا�ص الذين اأُجريت   •
معهم المقابالت راأوها اأو و�سفوها بالمعّقدة على نحو جزئّي فقط.

هذه التقييمات الإيجابّية غير المتوّقعة هي نتيجة للظروف الناجمة   •
عن ت�سميم المقابالت اأو جمع البيانات.

اإذا قارّنا و�سع الأ�سر في كّل بلد على حدة، يظهر ترتيب ماألوف بالفعل: تجريبّيًا، 
غالبًا ما ُيقّيم الو�سع القت�سادّي في البحرين – ب�سفتها الممّثل الوحيد عن دول الخليج 
الغنّية في الم�سح – لأ�سر الم�ستطَلعين بـ“جّيد” اأو “جّيد جّداً”. في المقابل، ُي�سار اإلى 
اأّن الأو�ساع القت�ساديّة لعائالت الالجئين ال�سوريّين في لبنان والعائالت في اليمن التي 
تمّزقها الحرب “�سّيئة جّداً”. ف�ساًل على ذلك يبدو اأّن الو�سع في فل�سطين معّقد اأي�سًا، 
فاأكثر من ربع العائالت يعانون من م�سكالت اقت�سادّية )الر�سم 7.1(. اأّما التقييمات 
الجّيدة ن�سبّيًا للو�سع القت�سادّي في م�سر والأردن ولبنان والمغرب وتون�ص – اأقّله 
من وجهة نظر ال�سباب الذين تّمت مقابلتهم –، فالفتة للنظر. اإذا اأخذنا ذلك بالعتبار، 
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ُيحّتم علينا من الفور درا�سة جانبين لهذا التفاوؤل. اأوّلً، في م�سر والأردن، تتحّدد نوعّية 
الحياة من وجهة نظر ال�سباب اإلى حّد كبير عبر الن�ساط المهنّي لآبائهم الذين يعملون 
في غالبّيتهم �سمن هيكلّيات الوظائف العاّمة الثابتة والم�سمونة اجتماعّيًا. لذا، قد 
ي�سعر ال�سباب، الذين ل يزالون يعي�سون مع اأهلهم، بالأمان في المنزل، مع تعّر�سهم 
بن�سبة قليلة لل�سعوبات القت�سادّية مبا�سرة. ثانيًا، رغم التوزيع المتوازن للعمر �سمن 
ة تالمذة المدار�ص الثانويّة وطالب الجامعات مرتفعة، لي�ص في البحرين  العّينة، فاإّن ح�سّ
الغنّية بالنفط فقط، اإّنما اأي�سًا في لبنان والمغرب. يقّيم الم�ستطَلعون عمومًا، من كلتا 

المجموعتين، الو�سع القت�سادّي لعائالتهم باإيجابية اأكثر من غيرهم.
في تلك الحالت، هل هذه العتبارات هي التي تدفع ال�سباب الذين يعي�سون في 
ظروف اقت�ساديّة �سعبة اإلى األ يروها كذلك تمامًا؟ يمكن طرح الم�ساألة على هذا النحو: 
يعي�ص ال�سباب بالكامل اأو في الغالب �سمن اإطار عائالتهم، وهم يترعرعون ن�سبيًا و�سط 
ة –  ظروف اآمنة، ولم يتحّملوا بعد م�سوؤولّيات كبيرة. لذا هم يرون اأّن حياتهم الخا�سّ
بمعزل عن الأحكام الخارجّية – “طبيعّية” و“جّيدة” عمومًا بدًل من كونها “ا�ستثنائّية”؛ 
هم متر�ّسخون �سمن ال�سبكات العائلّية الداخلّية وهيكلّيات ال�سلطة، لذا قد ل تت�سّنى لهم 
فر�ص كافية للمقارنة. في النتيجة، ينبغي دائمًا تقييم الو�سع القت�سادّي لالأ�سرة �سمن 
المجموعات الأ�سغر �سّنًا على اأنه تقييم مرّجح. يجب اأي�سًا مراعاة جانبين من عملّية 
اإنتاج البيانات: من ناحية هناك احتمال اأكبر ل�ستبعاد الأ�سخا�ص الذين يعي�سون على 
الحّدين القت�ساديّين، لأّن المقابالت كانت ُتنّفذ في معظمها في الأماكن العاّمة. على 
�سبيل المثال، اإّن الأثرياء الذين يعي�سون في مجتمعات م�سّورة، والمهّم�سين القاطنين في 
الم�ستوطنات غير الر�سمّية اأو قرى ال�سفيح المغلقة، كانوا اإجماًل خارجين عن متناولنا. 
ف�ساًل على ذلك كان هناك فر�سة اأكبر لإجراء المقابالت مع الأ�سخا�ص الذين ي�سهل 
التوا�سل معهم داخل المدن منها مع الأ�سخا�ص المقيمين في المناطق الريفّية النائية. 
كما من المهّم النظر في كيفّية طرح ال�سوؤال. فال�سوؤال المرتبط بالو�سع القت�سادّي 
لالأ�سرة يطرح اأربعة خيارات للرّد: “  جّيد ن�سبيًا”، “�سّيئ ن�سبيًا”، “جّيد جّداً” و“�سّيئ 
جّداً”. وقد تعّمدنا األ ن�سع اأّي خيار و�سطّي. في النتيجة، كان المجيبون م�سطّرين 
اإلى اختيار “جانب” واحد: اأن تكون الأمور “ت�سير على ما يرام”، اأو “ت�سير على نحو 
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�سّيئ”. وبما اأّنه من غير الالئق نقل �سورة �سّيئة اإلى الغرباء عن مثل هذا ال�سوؤال – با�ستثناء 
الحالت التي تنطوي على م�سكالت وا�سحة – يمكن لهذا ال�سياق اأن ي�سرح اأي�سًا 
بع�ص الإجابات المرّجحة. لكّن جوانب التقييم الذاتّي القت�سادّي لم تلَق اأجوبة �ساملة، 

لذا �سيجري التحقيق فيها اأكثر لحقًا �سمن هذا الف�سل.

العمالة في اأو�ساط جيل الآباء
يتناول هذا الق�سم الم�ستوى التعليمّي للوالدين، ون�ساطهما المهنّي، وو�سع دخلهما، 
وهي اأمور غالبًا ما تكون مترابطة على نحو كبير. اإذا األقينا نظرة اأولى على البنية العمريّة 
لجيل الوالدين، نجد اأّن متو�ّسط   عمر الآباء هو 56 عامًا )يتراوح وفق البلدان بين 53 
و57 �سنة(، في حين اأّن متو�ّسط عمر الأّمهات هو 50 �سنة )يتراوح بين 48 و51 �سنة، 
وفق البلد(. اإذن، ُولد هذا الفوج في اأوائل ومنت�سف ال�سّتينيات، ون�ساأ في ال�سبعينيات 

وخالل الثمانينيات. 
الآباء: من حيث الم�ستوى التعليمّي، 16% في العّينة اأّميون، و8% يجيدون القراءة 
والكتابة، و20% فقط اأكملوا مرحلة التعليم البتدائّي. ت�سير هذه الأرقام اإلى اأّن نحو 
لوا �سوى الحّد الأدنى من التعليم الر�سمّي اأو اأنهم غير متعّلمين. من  ن�سف الآباء لم يح�سّ
بين الأ�سخا�ص الذين يتمّتعون بم�ستويات اأعلى من التعليم، ارتاد 22% المدر�سة الثانويّة 
اأو الإعدادّية، واأكمل 11% المرحلة المدر�سّية الأخيرة )الباكالوريا(، في حين يحمل 
4% منهم �سهادة حرفّية اأو فّنية، و15% �سهادة جامعّية، و1% اآخرون الدكتوراه )%3 
من الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت ل يعرفون ما هو اأعلى م�ستوى تعليمّي 
لالأب(. مع ذلك، هناك اختالفات ملحوظة بين البلدان: لدى الالجئين ال�سورّيين في 
ة الأب الذي لم يحَظ بتعليم ر�سمّي اأو بم�ستوى متدنٍّ منه هي 82%، واليمن  لبنان ح�سّ
70%، والمغرب 62%. اأّما المجموعات المماثلة، فاأقّل ن�سبة في تون�ص )%45(، 
والأردن )41%(، ولبنان )36%(، وم�سر )33%(، وفل�سطين )23%(. في البحرين 
لوا اأّي م�ستوى من التعليم الر�سمّي، اأو م�ستوى متدنٍّ جّداً،  ن�سبة الآباء الذين لم يح�سّ

هي 6% فقط.
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العّينة،  اللواتي �سملتهّن  اإلى الأّمهات  بالن�سبة  التعليم،  اإّن م�ستويات  الأّمهات: 
مماثلة من بع�ص الجوانب لم�ستويات تعليم الآباء: 28% اأمّيات، 6% يجدن القراءة 
والكتابة، و19% اأخريات اأكملن مرحلة التعليم البتدائّي فقط. في اأو�ساط الأّمهات 
اأي�سًا نحو ن�سفهّن يتمّتعن بالحّد الأدنى فقط من التعليم الر�سمّي اأو لم يحظين باأّي 
تعليم ر�سمّي. من ناحية اأخرى ن�سبة كبيرة من الأّمهات التحقن بالمدر�سة الثانوّية 
)25%(، و8% منهّن قّدمن امتحانات نهاية المرحلة المدر�سّية )البكالوريا(، في 
اأّما الأّمهات  حين تحمل 4% منهّن �سهادة حرفّية اأو تقنّية، و8% �سهادة جامعية. 
الحائزات �سهادة الدكتوراه، فنادرات للغاية: 11 فقط من اأ�سل 9 اآلف م�ستطَلعة. 
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الر�سم 7.1 تقييم الو�سع القت�سادّي لالأ�سرة

ال�سوؤال “كيف تقيِّم و�سع عائلتك القت�سادي اليوم؟”.
الأ�سئلة 1، 20.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد بع�ص الأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. اأ( الالجئون ال�سوريّون في 
لبنان.

البحرين تون�ص المغربلبنان م�سرالأردن فل�سطين اليمن الالجئون 
ال�سوريوناأ(

جّيد جداً جّيد ن�سبيًا �سّيئ ن�سبيًا �سّيئ جّداً
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ة. ينعك�ص هذا الو�سع التعليمّي العاّم على م�ستوى البلد ب�سورة خا�سّ
ت�سّكل المعلومات عن الخلفّية التعليمّية لالآباء �سرطًا م�سبقًا اأ�سا�سّيًا لفهم �سوق 
ة الأكبر من دخل  العمل في البلدان التي �سملها الم�سح، اإذ ي�ساهم الآباء عادة بالح�سّ
الأ�سرة. �سمن العّينة الحالّية، يعمل جميع الآباء تقريبًا، ويتقا�سون دخاًل مالّيًا. اأّما 
العك�ص، فهو ال�سحيح بالن�سبة اإلى الأّمهات: 80% من الأ�سخا�ص الذين اأجريت 
معهم المقابالت قالوا اإّن اأّمهاتهم ل يعملن اأو يعملن رّبات منزل. 5% منهّن فقط 
متقاعدات.  اأخرى، و%2  لديهّن وظائف  الدولة، و%3  نا�سطاٌت موّظفاٍت في 
ت�سّكل الفئات المهنّية الأخرى كّلها اأقّل من نقطة مئوّية واحدة لكّل منها. نظراً اإلى 
الدور الأ�سا�سّي الذي يلعبه دخل الآباء، �سنتناول الآن ن�ساطاتهم المهنّية بمزيد من 
التف�سيل. يعر�ص الجدول 7.1 ع�سر مجموعات مهنّية مختلفة كان اآباء الم�ستطَلعون 
نا�سطين فيها لأطول وقت. تت�سف المجموعات الفردّية بم�ستويات مختلفة من 
الأمن القت�سادّي، تحّددها: ا�ستمرارّية العمالة، وم�ستوى الدخل، وثبات الأجور، 
وو�سع الإجازات المر�سّية المدفوعة الأجر، والفوائد، والمعا�سات. يّت�سح من 

النتائج حول و�سع العمالة لوالدي الم�ستطَلعين ثالث حقائق.
يو�سح الو�سع الوظيفّي للوالدين محدوديّة انطباق المفهوم الأوروبّي للبطالة في 
الدول العربّية. فالمفهوم التقليدّي الغربّي للبطالة ينطبق فقط اإذا حّولت الدولة، في 
حال الممار�سة ال�سابقة للعمل الر�سمّي )بما في ذلك ال�سمان الجتماعّي ومدفوعات 
ال�سرائب(، الموارد اإلى َمن هم حالّيًا في حالة “البطالة”. بما اأّن التحويالت المالّية 
العاّمة في دول الخليج العربّي غير مرتبطة في اأّي حال من الأحوال بالو�سع الوظيفّي 
اأفريقيا  واإّنما بالمواطنة، ولأّن الدول الأخرى في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
نادراً ما تطّبق “امتيازات البطالة” الر�سمّية، من ال�سعب تطبيق المفهوم الأوروبّي 
للبطالة. في المنطقة، يبحث الرجال القادرون على العمل، اإّنما الذين ل يمار�سون 
اإّن الأن�سطة غير  النتيجة،  اأو فر�ص للعمل. في  عماًل ماأجوراً، با�ستمرار عن عمل 
المدفوعة والموؤّقتة المرتبطة بال�سعي اإلى جني دخل ما، لي�ست معادلة تلقائّيًا للبطالة، 
فخلُق حالت من اللتزام المدفوع، وجمع المعلومات، والمحادثات، والحفاظ 

على �سبكة من العالقات، تتطّلب وقتًا وجهداً؛ هذا هو العمل.
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الجدول 7.1: و�سع العمالة : جيل الوالدين – الأب

الن�سبة العيّنة = 
)%( 7.302

مدخول عمل اآمن
ثابت

يتقا�سى اأجراً 
�سهريّاً )%(

ا�ستمرار الأجر ال�سهرّي )€( 
المدفوعات في حالة 

المر�ص )%(

22XX9578064موّظف حكومي

10XX94152555موّظف )مع تاأمين( 

ل. ي.X93889ل. ي.10متقاعد 

عمل حّر بعد الدرا�سة 
)طبيب.. اإلخ(

3(X)(X)71305432

51162817(X)(X)2عمل حّر: �سركة عائلّية

5X(X)63101518عامل )عمل اآمن(

عمل حّر دون تعليم عاٍل 
)التجارة وال�سناعة وغيرها(

17(X)3483616

2761910(X)10عمل حّر: قطاع الخدمات 

8124737عمل حّر: الزراعة

11214245عامل يومّي

الأ�سئلة 31، 32، 34، 35، 36.
| ل تعتمد هذه الح�سابات على م�سح �سامل لالإنفاق، وتمّثل في  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.  مالحظة قد ترد 
النتيجة قيمًا تقديريّة فقط بالن�سبة اإلى الدخل ال�سهرّي. يجب النتباه اإلى اأّن المعلومات عن دخل الوالدين مبنّية 
على معطيات الأولد. �ُسملت فقط الحالت التي ل يزال فيها والد الم�ستفتي على قيد الحياة )العّينة = 7,302 
�سخ�ص(. ولم تت�سّمن فئات “المتعطلين عن العمل” و“العمل دون دخل” )مثاًل: رّبة المنزل(، كما اأّن فئة “�سيء 
اآخر” )2%( لم ُتدرج في الجدول. يرتبط الدخل ال�سهرّي ح�سراً بالأ�سخا�ص الذين يتقا�سون اأجراً �سهريًّا )العّينة 
= 3,212(. X = موجود )X( = موجود جزئّيًا؛ ل. ي. = ل ينطبق. ا�سُتثنيت القيم المتطّرفة من الح�سابات. 
اإلى اليورو على  تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص اأربعة مجالت لالأمن الوظيفّي. ُحّولت العمالت المحّلية 

رف في اأّيار/ مايو 2016. اأ�سا�ص معّدل قيمة ال�سّ

هناك ترابط بين نوع الوظيفة وطريقة الدفع: فالأجر اليومّي غالبًا ما ي�سير اإلى 
فقدان الأمن الوظيفّي )على �سبيل المثال، مهنة العاملة اليومّية غير الثابتة(، والتقّلب 
في الدخل، وفقدان عمل دائم واآمن. اأّما الأجر ال�سهرّي، فيمّثل عمومًا دخاًل ثابتًا 
اإذا كان م�ستوى الدخل  )على �سبيل المثال الموّظف في القطاع الر�سمّي(، حّتى 
متقّلبًا في القطاع الخا�ّص. من اأ�سل 82% من الآباء الذين ل يزالون اأحياء، يقّدم 
الم�سح بالن�سبة اإلى معظمهم )89% منهم( معلومات عن كيفّية تقا�سيهم الأجور: 
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اأ�سبوعّيًا )5%(؛ مو�سمّيًا  �سهرّيًا )61%(؛ يومّيًا )15%(؛ تبعًا للوظيفة )11%(؛ 
)3%(؛ كّل اأ�سبوعين )3%(؛ وبع�سهم، خ�سو�سًا الآباء المتقّدمون جّداً في ال�سّن، 
يومّية  اأجوراً  العّمال الذين يتقا�سون  اأكبر ن�سبة من  اأجر )%1(.  يعملون من دون 
موجودة في اليمن )24%(، وفي اأو�ساط الالجئين ال�سوريّين )19%(، والفل�سطينّيين 
)18%(. في البحرين، تنطبق الأجور اليومّية على 2% فقط، وفي تون�ص على %9. 
ينعك�ص هذا النمط اأي�سًا في ا�ستمرار المدفوعات في حالة المر�ص. عمومًا يتمّتع 
ثلث الآباء فقط الذين يمار�سون عماًل ماأجوراً بهذه الميزة. وهذا مرتبط في الغالب 
بالأ�سخا�ص الذين يتقا�سون اأجوراً �سهرّية، كموّظفي القطاع العاّم والمتقاعدين، 
في حين اأّنه نادر بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ص الذين لديهم �سور مختلفة من الأجور اأو 

المداخيل.
اإذاً، يمكن ا�ستقراء ال�ستقرار القت�سادّي لالأ�سرة من الوظيفة الأ�سا�سّية لالأب. 
الميدان  في  )اأ(   :)7.1 )الجدول  الوظيفّي  لالأمن  مجالت  اأربعة  تمييز  ويمكن 
الأّول، يّت�سح اأّنه �سمن جيل الآباء ل يزال الثلث يعملون في الموؤ�ّس�سات العاّمة اأو 
كموّظفين، ويح�سلون بذلك على اأجور �سهرّية ثابتة نادراً ما تتغّير، كما يتقا�سى 
اأو  الحكومة  لموّظفي  الأجور  متو�ّسط  اأّن  رغم  ثابتًا.  دخاًل  المتقاعدون  الآباء 
المتقاعدين متدنٍّ ن�سبيًا، تج�ّسد هذه المجموعات المحور القت�سادّي الم�ستقّر 
يتغّير ي�ساعد على تغطية الحتياجات  الثابت الذي ل  لعائالتها، كون المدخول 
الأ�سا�سّية لالأ�سر، )ب( يتكّون الحقل الثاني من مجموعات مهنّية ثالث ت�سّكل نحو 
10% من العّينة، وت�سمل العّمال ذوي العمل الثابت، والعّمال في ال�سركات العائلّية، 
والعاملين لح�سابهم الخا�ّص مع موؤّهالت تعليمّية عالية كالأطّباء والمحامين. رغم 
متو�ّسط  فاإّن  دائمة،  ب�سورة  للعمل  �سمانهم  وغياب  مدخولهم،  تقّلب  اإمكانّية 
الدخل ال�سهرّي اأعلى بكثير مقارنة بالعاملين في الحقل الأّول، اإذ ي�سل في بع�ص 
العاملين لح�سابهم الخا�ّص  اأ�سعاف، )ج( حقٌل ثالث ي�سمل  اأربعة  اإلى  الحالت 
ة لعملهم، وهم يمّثلون  الذين ل يتمّتعون بتدريب ر�سمّي، اإّنما لديهم موؤّهالت خا�سّ
المجموعة النتقالّية بين الحقلين الثاني والرابع، )د( ي�سمل الحقل الرابع الأ�سخا�ص 
الذين يعملون لح�سابهم الخا�ّص في مجال الزراعة، والنا�سطين في قطاع الخدمات، 
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اأو العاملين عّماًل يومّيين. يتقا�سون عادة اأجوراً يومّية اأو وفق نوع العمل، ولكن 
نادراً ما تكون �سهريّة، ويتقا�سون اأدنى المداخيل. عمومًا ي�سّكلون المجموعة الأقّل 

اأمانًا اقت�ساديًّا، وغالبًا ما يكونون عر�سة للفقر.
مقارنة بهيكلّية العمالة في كّل بلد على حدة، يبدو اأّنه في البحرين وم�سر والأردن 
اأّن اأقّل من ال�سد�ص  من جهة يتمّتع ن�سف الآباء على الأقّل بدخل ثابت، في حين 
7.2(. من ناحية اأخرى، ي�سود في  يعانون من و�سع وظيفّي غير ثابت )الجدول 
فل�سطين وتون�ص واليمن و�سٌع م�ستقطب ن�سبيًا: نحو الثلث يعانون من و�سع غير اآمن 
مقابل ثلث مّمن يتمّتعون بو�سع اآمن. في لبنان والمغرب، تتمّيز الحالت المتو�ّسطة 
ب�سورة وا�سحة: المهن الحّرة التي تتطلب كفاءات معّينة موجودة بكثرة �سمن جيل 
الوالدين، ما ي�سير اإلى اإمكانّية تحقيق المداخيل والثروات لأق�سام اأكبر من المجتمع، 
عن طريق القطاع الخا�ّص. ومّرة اأخرى يحتّل الالجئون ال�سوريّون في لبنان المرتبة 
اآمن.  يعانون من و�سع مهنّي غير  الثلثين  الآباء، نحو  ال�سفلى: حّتى �سمن جيل 
تنعك�ص هيكلّية )انعدام( الأمن القت�سادّي هذه على اإنفاق الدخل ال�سهرّي، بالن�سبة 
اإلى وتيرة الدفع اأو المبلغ. ففي البحرين، يتقا�سى جميع الآباء تقريبًا اأجورهم �سهريًّا، 
في حين اأّنه بالن�سبة اإلى الالجئين ال�سورّيين في لبنان، يتقا�سى اأقّل من الثلث اأجوراً 
�سهريّة. الو�سع �سعب اأي�سًا في اليمن. اأّما في كّل البلدان الأخرى، فيتمّتع بين ن�سف 
وثلثي الآباء ب�سروط توظيفّية يتقا�سون بموجبها اأجوراً �سهريّة. ومع ذلك، يختلف 
مقدار الأجور ب�سورة ملحوظة، اإذ يتراوح من معّدل �سهرّي قدره 2500 يورو في 
البحرين اإلى نحو 100 يورو لالجئين ال�سورّيين. وحّتى اإذا كانت البيانات تف�سح 
هام�سًا للتف�سير فيما يتعّلق بدّقة قيا�ص الدخل، تختلف الأجور بمعّدل 25. تنطبق 
اأي�سًا في الأردن ولبنان وفل�سطين، حيث تختلف اختالفًا كبيراً  التفاوتات الحاّدة 
عن بقّية البلدان: م�سر والمغرب وتون�ص. تك�سف ال�سورة التي تر�سمها البيانات، 
بالن�سبة اإلى وتيرة الأجور ال�سهرّية اإلى جانب معّدل م�ستويات الأجور، اأّن غياب 
الم�ساواة في اأمن المداخيل خطير للغاية، حّتى لو اأخذنا بالعتبار اختالف القدرة 
ال�سرائّية الوطنّية. يحّدد هذا الإطار القت�سادّي غير المتكافئ الظروف المعي�سّية 

واليومّية لل�سباب.
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الجدول 7.2 هيكليّة التوظيف في كّل بلد على حدة: الأب

الالجئون المغربلبناناليمنفل�سطينتون�صم�سرالأردنالبحرين
ال�سوريّون

2426371923281176موّظف حكومي

231096811693موّظف )مع تاأمين( 

272051713281متقاعد 

 Σ 745651423232292410اآمن

عمل حّر بعد الدرا�سة 
)طبيب... اإلخ(

727121311

222051253عمل حّر: �سركة عائلّية

355263973عامل )عمل اآمن(

عمل حّر دون تعليم عاٍل 
)التجارة وال�سناعة وغيرها(

41217111916292113

 Σ 162131143221433420متو�ّسط

1106891218616عمل حّر: قطاع الخدمات 

023482251023عمل حّر: الزراعة

0542317241528عامل يومّي

 Σ 11713353436273167غير اآمن

86593123123غيره

100100100100100100100100100المجموع

المدخول ال�سهرّي
976568605344556031الأب )%(

25905752523197042221010330104القيمة )€(

الأ�سئلة 1، 31، 32.
العري�ص  بالخّط  المكتوبة  الأرقام  تمّثل  الأخير.  ال�سّف  با�ستثناء  المئوّية  بالن�سب  الأرقام معرو�سة  مالحظة 
اأعلى نتيجة لكّل �سّف. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.Σ  = المجموع. | تمّثل الأرقام الواردة باللون 
الثاني والثالث. الدخل ال�سهري  الأزرق مجاميع فرعّية، ومجالت مختلفة لالأمن الوظيفّي. ُجمع الحقالن 
الح�سابات على م�سح �سامل لالإنفاق، ول  �سهرّية. ل تعتمد هذه  اأجوراً  يتقا�سون  الذين  بالآباء  مرتبط فقط 
تمّثل في النتيجة �سوى قيم تقديريّة عند تحديد الدخل ال�سهرّي. يجب النتباه اإلى اأّن المعلومات عن دخل 
اأ�سا�ص معّدل قيمة ال�سرف  اإلى اليورو على  الوالدين مبنّية على معطيات الأولد. ُحّولت العمالت المحّلية 

في اأيار/ مايو 2016.
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الّدمج القت�سادّي لل�سباب
المجتمع.  اأو�سع من  لل�سباب �سمن نطاق  الّدمج القت�سادّي  الق�سم  يتناول هذا 
لتقييم و�سعهم، ُتحّلل ثالثة جوانب: ال�سيطرة على الميزانّية )اإنفاق المال، دخل 
التوفير مقابل  الر�سمّية؛ فر�ص  اإلى موؤ�ّس�سات الئتمان  الو�سول  اإمكانّية  العمل(؛ 

عبء الديون.
نحو ن�سف ال�سباب الذين �سملهم ال�ستطالع لديهم ميزانّية في متناولهم، �سواء 
على �سورة اإنفاقات اأم مداخيل؛ هوؤلء هم في الغالب رجال )اأكثر من الن�سف( 
بين 30 و70% من  يتمّتع  للبلدان،  النتيجة، ووفقًا  )الثلث(. في  الن�ساء  بدًل من 
ُتنفق  ما  غالبًا   .)7.3 )الجدول  ت�سّرفهم  تحت  ة  خا�سّ مالّية  باإمكانات  ال�سباب 
الأموال من تحويل المدخول الذي يوؤّمنه عادة الأهل. في الواقع، هناك عدد اأكبر 
من ال�سباب الذين ي�ستفيدون من تحويالت الدخل بدًل من دخل عملهم الخا�ّص. 
على نطاق خ�سائ�ص كّل بلد على حدة، يدعم ما بين 9% و60% من اأ�سر الوالدين 
اأولدهم بتحويالت منتظمة للدخل )الجدول 7.4(. وهذا الدعم هو الأكثر �سيوعًا 
لبنان.  ال�سورّيين في  الالجئين  اأو�ساط  في  انت�ساراً  البحرين والأردن، والأقّل  في 
الموؤّخرة.  اليمن في  بينما تحّل  ال�سدارة،  البحرين ولبنان  لجهة حجمها، تحتّل 
في المقابل، يتقا�سى ال�سباب الذين يعملون لجني مالهم الخا�ّص دخاًل اأعلى في 
العّمال  اأ�سا�ص �سهرّي. يعي�ص معظم  اأجورهم على  اأقّله عندما يتقا�سون  المعّدل، 
البحرين والأردن  �سهرّي في  اأ�سا�ص  يتقا�سون دخاًل مدفوعًا على  الذين  ال�سباب 
واليمن،  المغرب  في  بانتظام،  المدفوع  ال�سهرّي  الدخل  ي�سّكل  بينما  ولبنان، 

ا�ستثناء.
الر�سمّي،  الم�سرفّي  القطاع  في  ال�سباب  الك�سف عن عملّية دمج  اأجل  من 
موؤ�ّسرات  ائتمان  وبطاقات  م�سرفّية  ح�سابات  على  ح�سولهم  اإمكانّية  ت�سّكل 
مهّمة. هناك ثالث حقائق مهّمة جداً: اأّوًل الرجال اأكثر من الن�ساء، اإّنما خ�سو�سًا 
الم�ستطَلعون الأكبر �سّنًا اأكثر من ال�سباب، هم الذين يتمّتعون بالقدرة على التعامل 
مع الم�سارف. اكُت�سفت اأعلى درجة من الدمج في القطاع الم�سرفّي – كما قد 
ال�سباب بح�ساب م�سرفّي،  ثلثي  اأكثر من  يتمّتع  البحرين:  – في  متوّقعًا  يكون 
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والالجئين  اليمنّيين  عند  ال�سورة  اأّما  ائتمان.  بطاقة  ن�سفهم  من  اأكثر  ويمتلك 
ال�سباب  من  اأحد  فال  الإطارات،  في هذه  تمامًا  فتختلف  لبنان،  في  ال�سورّيين 
الأخرى،  البلدان  الم�سرفّي. في جميع  النظام  للتعامل مع  اإمكانّية  لديهم  تقريبًا 
يمتلك ما بين ال�سد�ص والربع على الأقّل ح�سابًا م�سرفّيًا. ثانيًا، نحو ثالثة اأرباع 
بميزانّية  اأي�سًا  يتحّكمون  م�سرفّي  ح�ساب  لديهم  الذين  الأ�سخا�ص   )%74(
يتحّكمون بمواردهم  الذين ل  ال�سباب  ة بهم. وبعك�ص ذلك، 90% من  خا�سّ
ة ل يمتلكون ح�سابًا م�سرفّيًا �سخ�سّيًا. ثالًثا، تك�سف هذه النتائج  المالّية الخا�سّ
التداول الإلكترونّي للمال غير مت�سابهة: ن�سف  ال�سباب في عملّية  اأّن دمج  عن 
اأّن  الم�سارف، في حين  للتعامل مع  اإمكانّية  اأو  لديهم ميزانّية  لي�ص  الم�ستطَلعين 
ي�ستطيعون  لكّنهم ل  بهم  ة  ميزانّية خا�سّ لديهم  بقليل )%29(  ربعهم  اأكثر من 
ح�سابات  لديهم  الم�ستطلعين  من  �سغيرة  ومجموعة  الم�سارف،  مع  التعامل 
ة )5%(، وفقط  الخا�سّ المالّية  يتحّكمون بمواردهم  م�سرفّية �سخ�سّية لكّنهم ل 
ال�سد�ص تقريبًا من الأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم المقابالت )15%( يتحّكمون 

بميزانّية وح�ساب م�سرفّي خا�ّص بهم.
في ظّل هذه الظروف، َمن ِمن بين هوؤلء ال�سباب لديه الفر�سة لّدخار المال؟ 
نحو واحد على �سبعة فقط من ال�سباب قادر على ذلك. ي�ستطيع ال�سّبان توفير معّدل 
130 يورو �سهريًّا، بينما يبلغ معّدل المّدخرات ال�سهرّية لل�ساّبات 87 يورو فقط. 
كما تختلف فر�ص اّدخار المال لكّل بلد )الجدول 7.3(. اكُت�سفت اأعلى ن�سبة اّدخار 
اأدنى في م�سر والمغرب  في البحرين والأردن ولبنان وفل�سطين، وُر�سدت ن�سبة 
وتون�ص، في حين اأّن اليمنّيين والالجئين ال�سوريّين في لبنان ل يمكنهم �سوى اّدخار 
كّميات �سغيرة. عمومًا الأ�سخا�ص الذين يعملون قادرون على توفير المال اأكثر من 
اأولئك الذين يعتمدون على التحويالت. ما هي الدوافع لّدخار المال؟ الهدف من 
ذلك على وجه الخ�سو�ص هو ال�ستعداد لمواجهة الأزمات المحتملة )61%(. يتبع 
هذا الرغبة في توفير المال ا�ستعداداً لزواج مقبل )11%(، اأو لبناء منزل )7%(، اأو 
لالأطفال )7%(. فقط 2% من الأ�سخا�ص القادرين على اّدخار المال يفعلون ذلك 

ا�ستعداداً للهجرة المحتملة، وي�سملون مجموع ع�سرين �سخ�سًا فقط.
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الجدول 7.3 الّدمج القت�سادّي لل�سباب في العالم العربّي

ميزانيّة 
ة خا�سّ

)اأ(
دخل �سهرّي

)ب(
تحويالت �سهريّة

ح�ساب 
م�سرفّي

بطاقة 
ائتمان

قادر على 
اّدخار المال

قيمة 
المّدخرات

اأنت مديون

“نعم”
)%(

من عملي الخا�ّص
)€(

لي�ص عملي
)€(

“نعم”
)%(

“نعم”
)%(

“نعم”
)%(

“نعم”)€(
)%(

7960242101(464) 313(233) 701377البحرين

20171410914(309) 171(264) 70678لبنان

18141612321ل. ي. ل. ي. ل. ي. الأردن 

1581514524(260) 82(152) 49569فل�سطين

14179743(161) 126(80) 30248المغرب

2519147315(135) 64(100) 31210تون�ص

141324585(160) 62(151) 33176م�سر

193128(231) 30(40) 35130اليمن

الالجئون 
ال�سوريّون

5287 (163)88 (86)0114447

Ø464341172117149618

الأ�سئلة 1، 63، 64، 65، 67، 70، 75، 85، 88.
| ل تعتمد هذه الح�سابات على م�سح �سامل لالإنفاق، وتمّثل في  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.  مالحظة قد ترد 
اإلى تحديد الدخل ال�سهرّي. يرتبط الدخل ال�سهرّي بالأ�سخا�ص الذين يتقا�سون  النتيجة قيمًا تقديرّية بالن�سبة 
المال بانتظام على اأ�سا�ص �سهرّي. تمّثل الأرقام الواردة بين قو�سين الرقم من بين األف حالة لكّل بلد )يجب النتباه 
اإلى اأّن عدد ال�سّكان العاملين يختلف بين البلدان(. ت�ستند المتو�ّسطات )ال�سّف الأخير( اإلى ت�سعة اأرقام في كّل 
عمود. الأرقام الموجودة في العمودين اأ و ب ُمبالغ فيها، لأّنها تمّثل مداخيل �سهرية ومدفوعة بانتظام )ومعّدلها 
اأعلى(. اأّما التحويالت غير النظامّية ودخل العمل – التي ُتدفع على اأ�سا�ص يومّي اأو اأ�سبوعّي اأو مو�سمّي )ومعّدلها 
ة بالفرد فيما  اأقّل( –، فلي�ست ُمدَرجة. يمكن تف�سير الختالفات التي تن�ساأ في البيانات حول توافر ميزانّية خا�سّ
يتعّلق بكّمية ووتيرة م�سدري الدخل، على اأّن ن�سبة اأنماط الدفع الأخرى – الأجور اليومّية اأو المرتبطة بطبيعة 

العمل – عالية جداً في بع�ص البلدان. ل. ي. = ل ينطبق. 

م على  ًا من الّدخار. فهي ُتنظَّ ت�سّكل جمعّيات الّدخار الدوريّة �سكاًل خا�سّ
الأع�ساء  يّتفق  الجتماعّية.  ال�سبكات  على  وترتكز  وطوعّي،  خا�ّص  م�ستوى 
)عادة  الودائع  قيمة  �سخ�سًا على  عادة خم�سة وع�سرين  يراوح عددهم  الذين 
منتظمة:  ب�سورة  دفعها  كّل واحد  التي يجب على  يورو(  بين 10 و100  ما 
اإلى كّل ع�سو  تدريجّيًا وبالتناوب  الودائع  ُتدفع هذه  �سهرّيًا.  اأو  اأ�سبوعّيًا  مثاًل 
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بدوره. حّتى من دون اإمكانّية الو�سول اإلى الموؤ�ّس�سات الئتمانّية الر�سمّية، تقّدم 
اإّن جمعّيات  اأكبر دفعة واحدة.  مبالغ  تقديم  اإمكانّية  اإ�ستراتيجّية الّدخار هذه 
الم�ستطَلعين(،  �سائع من الّدخار في م�سر )14% من  الدورّية �سكٌل  الّدخار 
بينما  والأردن )11%(، واليمن )10%(، وفل�سطين )9%(، والبحرين )%6(، 
ال�سبكات  تلعب هذه  ال�سورّيين،  الالجئين  المغرب ولبنان وتون�سواأو�ساط  في 
دوراً �سغيراً اأو معدومًا. تبلغ قيمة الودائع في م�سر معّدل 128 يورو في ال�سهر، 
الأردن 74، واليمن 46، وفل�سطين 131، والبحرين 260. في بع�ص  وفي 
المّدخرات  اأكبر من  اأهّمية  الواقع  الجمعّيات في  ال�سياقات، قد تكت�سب هذه 

العادّية، مالّيًا واجتماعّيًا.
يتناق�ص و�سع الدين لدى ال�سباب مع مّدخراتهم. فاأكثر من �سد�ص الم�ستطَلعين 
مدينون. الالجئون ال�سوريون في لبنان هم الأكثر ت�سّرراً، ونحو ن�سف الم�ستطَلعين 
هنا لديهم التزامات. في الأردن وفل�سطين واليمن، تتراوح ن�سبة الديون في اأو�ساط 
ال�سباب بين 20% و30%، وفي تون�ص ولبنان، يعاني ال�سد�ص من الديون. بعك�ص 
عاّمة،  ب�سفة  دور.  اأّي  الديون  تلعب  ل  والمغرب،  وم�سر  البحرين  في  ذلك، 
ي�سمح  التزامات مدينون لأكثر من �سخ�ص واحد.  لديهم  الذين  الأ�سخا�ص  ثلثا 
اأّنه  في حين  المقتر�سة،  الأموال  على  الح�سول  اإمكانّية  بتو�سيع  الديون  انت�سار 
يزيد المهّمات الإدارية. بغية فهم مدى اّت�ساع المديونّية، ُطّبق القيا�ص العالئقّي: 
ُي�سار بـ“القليل” اإلى اأقّل من الميزانّية ال�سهريّة، وي�ساوي “المتو�ّسط” ميزانّية �سهر 
ُيفَح�ص  ما  اأ�سهر.  �سّتة  اأكثر من  “العالي” ميزانّية  اأ�سهر، ويعادل  �سّتة  اإلى  واحد 
وُيقاَرن بهذه الطريقة هو الأهّمية الذاتّية ولي�ص الم�ستوى النقدّي للديون. تك�سف 
النتائج اأّن نحو ن�سف الأ�سخا�ص الذين يعانون من الديون يرون اأنف�سهم في حالة 
دين متو�ّسطة، والربع تقريبًا تترّتب عليهم كّمية قليلة من الديون، في حين �سّرح 
ال�سباب  الغالب  الأخيرة في  المجموعة  ت�سمل  بترتُّب ديون عالية عليهم.  الثلث 

في الأردن وفل�سطين واليمن. 
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الجدول 7.4 العالقات الأ�سريّة: التحويالت من ال�سباب واإليهم

الالجئون اليمنم�سرتون�صالمغربفل�سطينالأردنلبنانالبحرين
ال�سوريّون

46316026161416219دعٌم من العائلة )5(

313171998212664623088المبلغ )€/ال�سهر( 

دعٌم منتظم للعائلة 
)%(

179657268

19130815923112992385852المبلغ )€/ال�سهر(

الأ�سئلة 1، 67، 70، 80، 81.
مالحظة قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

اأخيراً، تك�سف العالقة بين الديون وفر�ص الّدخار اأّن و�سع ال�سباب من الطبقات 
الدنيا نادراً ما ي�سمح لهم بتوفير المال، في حين ترتفع الإمكانات مع ارتفاع الطبقة 
الجتماعّية )بالن�سبة اإلى تر�سيم الطبقات الجتماعّية، انظر الف�سل 2(. العك�ص هو 
ال�سحيح بالن�سبة اإلى الديون التي توجد، في معظم الأحيان، في الطبقات الدنيا واأقّلها 

في الطبقات العليا.

اأنماط العمل
يدر�ص هذا الق�سم هيكلّية العمل والو�سع المهنّي الحالّي لل�سباب. بالطبع، لي�سوا 
جميعهم موّظفين ويعملون لقاء المال؛ كثير منهم من التالميذ والطالب. ف�ساًل على 
ذلك بع�ص ال�سباب الرا�سدين ل يعملون حالّيًا )اأي ل ينتجون دخاًل(، وبع�سهم ل 

يعملون اأبداً لقاء اأجر ماّدي. يمكن تمييز خم�ص مجموعات )الجدول 7.5(:
التالميذ: معظمهم من الذكور )54%(، والغالبّية الكبرى )90%( منهم تتراوح 
اأعمارهم بين 16 و20 �سنة. جميعهم تقريبًا عازبون )98%(، ويعي�سون مع اأهاليهم 
ة، لكنها م�ستمّدة بالن�سبة اإلى عدد  )97%(. ثلثهم )32%( لديهم ميزانّيتهم   الخا�سّ
�سئيل جّداً )1%( من عملهم الخا�ّص. في المعّدل  ، يتحّكم التالميذ الذين لديهم ميزانّية 

بنحو 80 يورو في ال�سهر، على �سورة تحويالت للدخل من اأهلهم.
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الطالب: ت�سّكل هذه المجموعة )52% من الذكور( اأ�سغر فئة من العّينة. اأكثر 
من ن�سفهم )56%( تتراوح اأعمارهم بين 21 و25، وثلث اآخر بين 16 و20 �سنة. 
غالّبيتهم )91%( ما زالوا يعي�سون مع اأهاليهم )92%(. نحو الن�سف )49%( لديهم 
ة بهم )نحو 180 يورو �سهريًا(، ولكّنها م�ستمّدة بالن�سبة اإلى عدد قليل  ميزانّية خا�سّ

)7%( من عملهم الخا�ّص. 
ل يعملون حالّيًا: اإّنه الجزء الأكبر، اإذ ي�سّكل الربع. ل يعمل ال�سباب �سمن هذه 
المجموعة حالّيًا لأ�سباب مختلفة. تتوّزع هذه المجموعة بالت�ساوي تقريبًا على كّل 
الفئات العمريّة، اإذ ي�سّكل الأ�سغر �سّنًا اأ�سغر مجموعة من حيث العدد. من بين كّل 
ال�سباب الذين ل يعملون حالّيًا 60% من الرجال و40% من الن�ساء. الثلثان عازبون. 
ة بهم يبلغ معّدلها 159 يورو في ال�سهر.  وال�سد�ص فقط )16%( لديهم ميزانّية خا�سّ

اأّما الدخل من عملهم الخا�ّص، فال وجود له.
ل يعملون اأبداً: كّل الأ�سخا�ص الذين ت�سملهم هذه الفئة تقريبًا هم من الن�ساء 
)96%(، ونحو الن�سف ينتمون اإلى اأقدم مجموعة من ال�سباب )الذين تتراوح اأعمارهم 
بين 26 و30 �سنة(. اأغلبّيتهم، اأكثر من الثلثين، متزّوجون، في حين اأّن ثلث الأ�سخا�ص 
الذين ل يعملون اأبداً من اأجل المال تقريبًا ل يزالون يعي�سون مع اأهاليهم. اأقّل من 
ة تعتمد بالكامل على تحويالت الدخل وت�سل اإلى  الخم�ص يتحّكمون بميزانّية خا�سّ

94 يورو في ال�سهر.
يعملون: الأ�سخا�ص الذين يعملون ينتمون عادة اإلى مجموعة الم�ستطلعين الأكبر 
�سّنًا: اأكثر من ن�سفهم هم بين 26 و30 �سنة رغم اأّن بع�ص ال�سباب الأ�سغر يعملون اأي�سًا 
ويك�سبون المال. ثالثة اأرباع اأفراد هذه المجموعة من الرجال، ون�سف الذين يعملون 
عازبون، في حين اأّن 40% متزّوجون. نحو ن�سفهم ما زالوا يعي�سون في المنزل رغم 
ة بهم. بالن�سبة اإلى اأكثر من 95% منهم، ي�ستمّدون  اأّن الجميع يمتلكون ميزانّية خا�سّ
هذا الدخل بالكامل من عملهم الخا�ّص. نحو 5% يح�سلون اأي�سًا على دخل اإ�سافّي 

من التحويالت، ما يبلغ معّدل   252 يورو في ال�سهر.
يختلف الو�سع المهنّي للم�ستطَلعين من بلد اإلى اآخر )الجدول 7.5(. تتمّيز هيكلّية 
العّينة في فل�سطين والمغرب وتون�ص بعدد كبير من التالميذ، في حين اأن هناك عدداً 
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قلياًل جّداً من التالميذ في اأو�ساط الالجئين ال�سورّيين في لبنان. بالن�سبة اإلى الم�ستوى 
التعليمّي هنالك انحدار مرتبط بالو�سع الإجمالّي للدخل: من بين الأ�سخا�ص الذين 
اأُجريت معهم مقابالت في البحرين اأكثر من الن�سف اإّما تالميذ واإّما طاّلب. في لبنان 
والمغرب وفل�سطين، يمّثل التالميذ والطاّلب اأكثر من 40% من الم�ستطَلعين. في 
اأو�ساط الالجئين ال�سوريّين واليمنيين قّلة هم في المدر�سة اأو الجامعة. لكن ماذا عن 
اأولئك الذين ل يعملون مقابل المال ب�سفة موؤّقتة اأو دائمة؟ غالبّية هوؤلء الم�ستطَلعين 
هم في الواقع نا�سطون اقت�ساديًّا، وملتزمون عماًل دون اأجر، على �سبيل المثال: العمل 
المنزلّي كالتدبير المنزلّي والطهي وتربية الأطفال. وفقًا للبلدان نجد اأّن اأكبر الفئات 
الجتماعّية لالأ�سخا�ص الذي ل يمار�سون عماًل ماأجوراً موجودة في الأردن وتون�ص، 
والمجموعة الأ�سغر في لبنان. والفئة الكبرى من الأ�سخا�ص الذين ل يعملون اأبداً 
موجودة في اأو�ساط الالجئين ال�سورّيين في لبنان، كما اأنها موجودة بكثرة في م�سر 

واليمن، ول�سّيما في حالة ال�ساّبات المتزّوجات.

ال�سباب العاملون
نحن نعلم اأّن ال�سير الذاتّية الم�ستمّرة وغير المنقطعة منذ بداية الحياة المهنّية حّتى 
نهايتها، تختفي على نحو متزايد، حّتى في المنطقة الريفّية لمنطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا. اليوم لي�ص الفالحون والبدو فقط المرغمين على تغيير ن�ساطاتهم 
 .(Gertel and Breuer 2012) المهنّية، واكت�ساب مهارات جديدة، واإعادة توجيه اأنف�سهم
ففقدان ال�ستقرار يطاول اأكثر الممار�سة المهنّية لل�سباب )الح�سريّين(. يعك�ص تغيير 
هيكلّيات العمل �سياق التحّولت الجتماعّية وال�سطرابات، الذي يتجّلى بالنتائج 
التجريبّية. في الواقع، يتمّتع ال�سباب العرب اليوم بم�ستوى تعليمّي ر�سمّي اأف�سل من 
اآبائهم، وهم في النتيجة م�ستعّدون اأكثر للدخول اإلى �سوق عمل مختلفة، ومن المفتر�ص 
في المبداأ اأن يولّدوا ابتكارات في القطاعات القت�ساديّة والجتماعّية الحديثة النا�سئة. 
فون با�ستمرار في اأعمال  مع ذلك، نظراً اإلى فياب فر�ص للعمل تطلب الموؤّهالت، ُيوظَّ
اأدنى من م�ستوى موؤّهالتهم، ما يوّلد الإحباط والعتماد على اأ�سحاب العمل واأولياء 



208

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

الأمر، والحتجاج والمقاومة في اأحيان كثيرة )انظر الف�سل 8(. �سارة فتاة �سوريّة، 
متزوّجة، تبلغ من العمر 30 عاماً، تعي�ص في لبنان، تمثّل تج�سيداً للو�سع المحلّي:

ويتخّرجون  يدر�سون  ال�سباب  جداً.  نادرة  لل�سباب  المتاحة  الفر�ص 
ويبحثون عن وظيفة، لكّنهم ل يجدونها. يعمل غالبّية خّريجي الجامعات 
في المطاعم والمقاهي. ل يجدون وظائف تنا�سب �سهاداتهم. هذه 
اإحدى اأكبر الم�سكالت التي تواجه ال�سباب. فالطالب يدر�ص خم�ص 
�سنوات في الجامعة ليعمل في وظيفة محترمة ويح�سل على دخل منا�سب 

ي�سمح له بتحقيق �سيء ما، لكن هذه الفر�سة غير موجودة.
ال�سفر والعمل في الخارج ممكنان، لكّنهما م�سّران للبالد. غالبّية ال�سباب 
ي�سافرون، لكّن هذا اأمر �سّيئ، لأّن 70% منهم يغادرون لإيجاد وظائف. 
يغادرون وظيفة مالئمة  الذين  ال�سباب  اأن يجد  بال�سرورة  لي�ص  لكن 

الجدول 7.5 الو�سع المهنّي لل�سباب

المجموعيعملل يعمل اأبداًل يعملالجامعةالمدر�سة

1817251822100عدد العّينة = 9000

1020411613100اأالأردن

197283213100اليمن

2619281414100المغرب

241536817100تون�ص

1715272219100م�سر

2418152023100فل�سطين

213517523100البحرين

2021141234100لبنان

20173744100الالجئون ال�سوريّون

الأ�سئلة 1، 25، 65، 66، 67، 68.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 
اأعلى نتيجة لكّل �سّف. | اإّن تالميذ المدار�ص )عدد العّينة = 33( وطاّلب الجامعات )عدد العّينة = 132( الذين 
يعملون اأي�سًا، احُت�سبوا لخانتي المدر�سة والجامعة فقط ولي�ص �سمن خانة “يعمل”. اأ تجدر الإ�سارة اإلى اأّنه في 
الأردن لم ُي�سَمل الأ�سخا�ص الذين هم دون الثامنة ع�سرة من العمر في العّينة لأ�سباب قانونية. في النتيجة، من 

الوا�سح اأن تكون ن�سبة الأ�سخا�ص الذين يذهبون اإلى المدر�سة اأدنى.
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ل�سهادتهم، فهم ي�سطّرون اإلى العمل في اأّي وظيفة متاحة. لذا نعود اإلى 
الم�سكلة نف�سها. زاول ال�سباب الدرا�سة خم�ص �سنوات، اإّنما ل وجود 
لفر�ص عمل منا�سبة ل�سهادته اأو �سهادتها، ل في بلدهم ول في الخارج.

هناك بالطبع �سباب يعثرون على وظائف جّيدة حّتى لو لم يكن في 
مجال �سهاداتهم. ل يجب اأن نن�سى اأمر المح�سوبّية والزبائنّية، ما يعني 
اآخرين. هناك �سباب يلقون  اأ�سخا�ص  و�سع ال�سخ�ص الخطاأ مكان 
ة، اإذ ل  الدعم من اأهلهم بغية م�ساعدتهم على اإن�ساء اأعمالهم الخا�سّ
يمكن طبعًا لل�ساّب الذي زاول الدرا�سة خم�ص �سنوات في الجامعة اأن 
يكون لديه راأ�سمال كاٍف. يمكننا القول اإّن هناك فر�ص عمل لل�سباب 
المدعومين من اأهلهم، ويمكنهم م�ساعدة اأ�سدقائهم بتوفير وظائف 

.(LB / SY–1) لهم

نتيجة تزويدنا بهذه المعلومات حول التركيبة الجتماعّية لل�سباب العاملينين، اأ�سبحنا 
مّطلعين على ثالث �سفات لها: ثالثة اأرباع هوؤلء من الذكور؛ ينتمون في الغالب اإلى 
الفئة العمريّة الأكبر �سّنًا؛ نحو 40% متزّوجون. فيما يتعّلق بالتركيبة الجندرّية للعمالة 
ودور المراأة هناك مالحظتان حا�سمتان. اأّوًل يرتكز الختالف في الن�ساط المهنّي على 
الو�سع الجتماعّي للمراأة: تك�سف النتائج اأّنه من بين الن�ساء غير المتزّوجات اللواتي ل 
يزلن مقيمات مع اأهلهّن، 9% فقط يزاولن اأعماًل ماأجورة، بينما 24% من الن�ساء غير 
ة يتقا�سين دخاًل )لكّنها مجموعة �سغيرة(.  المتزّوجات اللواتي اأ�ّس�سن اأ�سرهّن الخا�سّ
الو�سع مختلف بالن�سبة اإلى الن�ساء المتزّوجات، اإذ ل يكاد ُيعثر على امراأة متزّوجة 
تعي�ص مع والديها وتعمل للح�سول على دخل )اأربع حالت فقط(. والالفت للنظر اأّن 
ة يعملن لقاء اأجر.  عدداً قلياًل جّداً من الن�ساء المتزّوجات اللواتي لديهّن اأ�سرهّن الخا�سّ
وتمار�ص 12% فقط من هوؤلء الن�ساء عماًل ماأجوراً، و14% ل يزاولن موؤّقتًا اأّي عمل 
لقاء المال، و72% ل يزاولن ب�سفة دائمة اأّي عمل لقاء المال. لكن جميعهّن ملتزمات 
على الأرجح في الأعمال المنزلّية غير المدفوعة الأجر، ورعاية الأطفال اأو غيرها من 
الن�ساطات الإنجابّية. بناء على ذلك من الوا�سح اأّن الن�ساط المهنّي لل�ساّبات يتحّدد 
وفقًا لو�سعهن العائلّي ونمط حياتهن. ثانيًا اإّن التحّولت في الو�سع المهنّي للمراأة بين 
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جيل واآخر �سعيفة جّداً. فلدى الجيلين )ال�سباب والأهل( الرجال هم الذين يمار�سون 
في المقام الأّول عماًل ماأجوراً. في جيل الآباء نحو 20% من الن�ساء يعملن ويك�سبن 
المال، في حين اأّن 25% من الن�ساء ال�ساّبات موّظفات. في الجيلين، تعمل الن�ساء في 
الغالب في وظائف ثابتة. ومع ذلك، ل تزال ت�سّكل ممار�سة عمل ماأجور اليوم مرحلة 
د هذه المرحلة اإلى حين  محدودة: تمّتد بين نهاية المرحلة الدرا�سّية والزواج. وقد ُتمدَّ
ان�سمام الأطفال اإلى العائلة. من منظور اجتماعّي، ُيطرح ال�سوؤال حول مدى ا�ستمرار 
الأدوار التقليديّة )انظر الف�سل 5(، اأو هل الن�ساط المهنّي الم�ستقبلّي للمراأة المتزّوجة 

�سيت�ساحب بفر�ص عمل جديدة، ت�سّجعها مثاًل موؤ�ّس�سات رعاية الطفل.

ل اأنماط العمالة بين الأجيال تحوُّ
تركيزاً على الو�سع المهنّي لل�سباب الذكور، كيف يمكن و�سفه، ومقارنته بالتركيبة 
المهنّية الأبويّة، وعالقته بالأمن الوظيفّي؟ من الوا�سح، اأّوًل وقبل كّل �سيء، اأّن موّظفي 
الخدمة المدنّية والموّظفين لم يعودوا ي�سّكلون ثلث القوى العاملة كما الحال في 
جيل الآباء، بل اأقّل من الربع. ف�ساًل على ذلك ل اأحد تقريبًا من ال�سباب الذين �سملهم 
ال�ستطالع في حالة التقاعد المدفوع الأجر )الجدول 7.6(. لذلك، المجموعة الآمنة 
من الناحية القت�ساديّة من ال�سباب الذين يعملون في هذا المجال الأّول )كما تحّدد 
�سابقًا في الف�سل( تقّل�ست على نحو كبير مقارنة بجيل اآبائهم، وهو اأمر وا�سح عند 
اإح�ساء اأفراد الجن�سين معًا، اإّنما على وجه الخ�سو�ص عندما ناأخذ بالعتبار الرجال 
�سمن القوى العاملة. فقد خ�سر حقل العمل الأّول ما بين 20 و24% من مجموع 
القوى العاملة. في النتيجة، ت�سبح القطيعة بين الجيلين على م�ستوى هيكلّية العمالة 
وا�سحة. وا�ستكماًل لهذا ُعثر على التحّرك الثاني الأكثر درامّية في الحقل الرابع 
الذي يمّثل مجموعة العاملين الأ�سعف التي �سهدت نمّواً كبيراً )با�ستثناء الأن�سطة 
الزراعّية(، مع ارتفاع عدد الأ�سخا�ص الذين يعانون من و�سع وظيفّي غير اآمن في 
ة. في حال ُعزل العاملون الذكور، ت�سير  قطاع الخدمات، والعمل اليومّي ب�سفة خا�سّ
ال�سورة وا�سحة للغاية: اليوم، اأكثر من 40% من ال�سباب العاملين نا�سطون في وظائف 
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ت�سعهم في هذا الحقل الرابع، اأي الأكثر فقداناً لالأمن، في حين اأّن الحقل الثاني – الذي 
ي�سمل العاملين لح�سابهم الخا�ّص ذوي الموؤّهالت التعليمّية العالية، وفي ال�سركات 
العائلّية، اإلى جانب العّمال الذين لديهم وظيفة ثابتة – �سهَد نمّواً �سئياًل، بينما �سهد 
الحقل الثالث خ�سائر متو�ّسطة. ملّخ�ص: اإّن ازدياد حالة غياب ال�ستقرار في ظروف 
العمل، واله�سا�سة المفرو�سة على جيل ذي م�ستوى تعليمّي اأف�سل من اأّي وقت م�سى، 

م�ساألتان لفتتان.

الجدول 7.6 الو�سع الوظيفّي: ال�سباب العاملون

الن�سبة العيّنة = 
 2165 )%(

عمل 
اآمن

مدخول 
ثابت

يتقا�سى اأجراً 
�سهريّاً )%(

ا�ستمرار المدفوعات الأجر ال�سهرّي )€( 
في حالة المر�ص )%(

XX88593 (570)65 (64)(8) 9موّظف حكومّي

XX87839 (965)55 (56)(13) 15موّظف )مع تاأمين( 

ل. ي.ل. ي.ل. ي.Xل. ي.(0) 0متقاعد 

عمل حّر بعد الدرا�سة 
)طبيب... اإلخ(

6 (5)(X)(X)78965 (1009)44 (37)

61424 (425)24 (22)(X)(X)(4) 4عمل حّر: �سركة عائلّية

X(X)76410 (422)23 (21)(12) 14عامل )عمل اآمن(

عمل حّر دون تعليم عاٍل 
)التجارة وال�سناعة وغيرها(

14 (16)(X)60447 (463)25 (24)

43527 (586)19 (16)(X)(16) 16عمل حّر: قطاع الخدمات 

(16) 18(299) 35295(4) 4عمل حّر: الزراعة

(6) 7(181) 33176(19) 16عامل يومّي

الأ�سئلة 73، 75، 76.
| ل تعتمد هذه الح�سابات على م�سح �سامل لالإنفاق، وتمّثل في  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.  قد ترد  مالحظة 
النتيجة قيمًا تقديريّة فقط بالن�سبة اإلى الدخل ال�سهرّي. �سملت الح�سابات اأي�سًا تالميذ المدار�ص )عدد العّينة = 
33( وطالب الجامعات )عدد العّينة = 132( الذين يعملون اأي�سًا لقاء المال. ا�سُتثنيت فئة “غيره” – التي ت�سل 
اإلى 4% من ال�سباب الذين يعملون – من الجدول. تمّثل الخطوط العري�سة اأربعة حقول مختلفة لالأمن الوظيفّي. 
العّينة = 1,619(. ت�ستند ح�سابات الدخل  وتمّثل الأرقام الواردة بين قو�سين الم�ستطَلعين الذكور فقط )عدد 
ال�سهرّي على 1,325 حالة )395 من الإناث يبلغ معّدل دخلهّن ال�سهرّي 505 يورو، و930 من الذكور يبلغ 
معّدل دخلهم ال�سهرّي 572 يورو(. X = موجود )X( = موجود جزئّيًا؛ ل. ي. = ل ينطبق. ُحّولت العمالت 

المحّلية اإلى اليورو بناًء على معّدل قيمتها اعتباراً من اأيار/ مايو 2016.
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الجدول 7.7 حركة التوظيف بين الأجيال

هبوطاً �سعوداًلم تتغيّر
)%()%()%(ع

21755738البحرين

371333730لبنان

137472429الأردن

224383131فل�سطين

125383033المغرب

144403327تون�ص

196471735م�سر

134501832اليمن

422611425الالجئون ال�سوريّون

& Ø 1,970452331المجموع

الأ�سئلة 1، 31، 32، 71، 73.
مالحظة قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. ع = عدد الحالت. ø = المتو�ّسط. | يقارن الجدول الو�سع الوظيفّي 
التحّول في مجال الأمن الوظيفّي عن طريق تطبيق  7.6(، ويعر�ص  7.1( والأبناء )الجدول  بين الآباء )الجدول 

ميادين العمل الأربعة كنقاط مرجعّية.

نتيجة  العامل  المجتمع  تنظيم  اإعادَة  اليقين  غياب  حالة  تو�ّسع  نمُط  يعك�ص 
الجتماعّية،  الحماية  تقلي�ص  ذلك  في  بما  الهيكلّي،  التكّيف  برامج  تداعيات 
للعّمال  ت�سريح كثيف  ت�سّبب في  ما  الدولة،  التي تملكها  ال�سركات  وخ�سخ�سة 
منذ الثمانينيات. عندما دخل جيل الآباء �سوق العمل خالل العقد نف�سه، كان ل 
يزال من الممكن تاأمين الأمن الوظيفّي ن�سبيًا. لكن منذ ذلك الحين، مع تفكيك 
ُيعّد  كبير.1  نحو  على  العمل  ظروف  تدهورت  ال�سابقة،  العربّية  الرعاية  دول 
– موؤ�ّسراً  – تغيُّر حقول العمل  الن�ساط المهني بين الجيلين  التحّول الذي �سهده 
بالغ الأهّمية للتنمية الجتماعّية. عمومًا اأقّل من ن�سف الحالت )45%( لم تتغّير 

لكن ل يجب اأن نن�سى اأّن الأ�سخا�ص الذين اأجريت معهم المقابالت �سملوا مالكًا من الموّظفين   1
للمّرة الأولى الذين ُتعر�ص عليهم عمومًا في �سنواتهم الأولى ظروف عمل اأكثر فقراً. مع ذلك، 
اإّن التحّولت ال�سلبّية في م�ستوى الأجور والمدفوعات في حالة المر�ص وا�سحة. ومع ذلك، 

يبدو اأّن النتقال اإلى الأجر ال�سهرّي بات مقبوًل ب�سورة متزايدة.
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)الجدول 7.7(، فالأب وابنه يعمالن في المجال نف�سه. اأّما ن�سبة 23%، فانتقلت 
اإلى مجال اأكثر اأمنًا، في حين اأّن 31% انحدرت اإلى ظروف عمل اأكثر ه�سا�سة. 
في النتيجة، تقّدم هذه النتائج موؤ�ّسراً على الحراك الجتماعّي. اإذا اأخذنا كّل بلد 
ترّديًا في ظروف  ي�سهدون  الذين  الأ�سخا�ص  ن�سبة من  اأعلى  اأّن  على حدة، نجد 
البلدان الأخرى تقريبًا  اأّنه في كّل  البحرين وم�سر، في حين  عملهم تتمحور في 
الالجئين  با�ستثناء  ه�سا�سة،  اأكثر  ظروف  اإلى  ال�سباب  العّمال  ثلث  نحو  ينتقل 
ال�سوريّين الذين يعملون اأ�سا�سًا في الغالب و�سط ظروف عمل غير اآمنة. �ُسّجلت 
المغرب  تليها كّل من  لبنان،  الأجيال في  بين  الت�ساعديّة  الحركة  ن�سبة من  اأعلى 
الت�ساعدّية.  الحركة  من  ن�سبة  اأقّل  ت�سّجل  البحرين  اأّن  غير  وتون�ص.  وفل�سطين 
ارتفعت  فكّلما  الجتماعّية:  الطبقات  على  الجتماعّي  الحراك  يعتمد  عمومًا، 
ي�سهدون تداعيًا في ظروف  الذين  الأ�سخا�ص  ن�سبة  ارتفعت  الطبقة الجتماعّية، 
العمل؛ �سمن الطبقة الجتماعّية العليا، �سّجل 39% حركة نحو الأ�سفل )%11 
التراجع  الدنيا حالة من  الطبقة الجتماعّية  بينما اختبر 23% فقط من  �سعوداً(، 
في اأمن العمل )18% �سعوداً(. يترّكز التغّير بين الجيلين �سمن هيكلّية العمل في 
الآمنة.  العمل  الخ�سائر في ظروف  اأكبر  ُتتكبَّد  العليا. هنا  الطبقات الجتماعية 
خالل العقد الأخير، كان هناك اآلّيتان تعمالن في الوقت نف�سه: الإلغاء المنهجّي 

لدولة الرعاية، والوعد الفا�سل بالحراك الجتماعّي عبر التعليم.

دخول �سوق العمل
ما هي الخ�سائ�ص التي تمّيز عالقات العمل وكيف يح�سل ال�سباب على وظائفهم؟ 
عندما �ُسئلوا عن اأ�سباب انخراطهم في م�سيرتهم المهنّية، ذكرت الغالبّية ال�ساحقة 
الترّددات  ا�ستتبع ذلك، مع بع�ص  ثّم  7.8(؛  اآخر )الجدول  لديهم خيار  لي�ص  اأّنه 
بنوع  الوظيفي، والقبول اجتماعّيًا  الأمن  اأهّمية  ت�سّدد على  تبريرات  المنخف�سة، 
للتعّلم،  جّيدة  فر�سًا  العمل  يوّفر  اأن  المهّم  من  يبدو  ذلك،  على  ف�ساًل  العمل. 
واإمكانات للتفاعل مع الأ�سدقاء والزمالء، ف�ساًل عن تاأمين فر�سة للمرء لتح�سين 
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موقعه. مع ذلك، اأّكد ربع الم�ستطَلعين اأّنهم يتقا�سون اأجراً جّيداً لقاء عملهم.
بينما ي�سير الرجال في اأحيان كثيرة اإلى اأّن فقدان خيارات عمل اأخرى هو عامل 
حا�سم في مجال العمل، كان الجواب الأكثر �سيوعًا لدى الن�ساء: الأمن الوظيفّي. 
مع ذلك، ترتبط هذه الم�سكلة بالطبقّية الجتماعّية. فمن ناحية، ي�سّدد الأ�سخا�ص 
الذين ينتمون اإلى الطبقات الجتماعّية الدنيا على اأنه ل خيارات عمل اأخرى لهم 
الأ�سخا�ص فقط،  اأخرى، ن�سف  ناحية  بينما من  التوالي(،  )81% و61% على 
التبرير، مع  العليتين، اختاروا هذا  المتو�سطة والطبقتين  الطبقة  اإلى  ينتمون  الذين 
العلم اأّنه من ال�سعب اأن يكون الأجر الجّيد �سرطًا لأفراد الطبقات الدنيا لمزاولة 
وظيفة ما؛ ل خيار لديهم بكّل ب�ساطة. في النتيجة، ثلث الرجال تقريبًا �سّرحوا 
ينطبق �سوى  المئة”، وهذا ل  “مئة في  اأو  “كثيراً”،  باأّنهم يحّبون عملهم  عمومًا 
�سّنًا  الأ�سغر  الرجال  اأّن  كما  الدنيا.  الجتماعّية  الطبقات  اأفراد  من   %17 على 
م�سّككون على نحو خا�ّص. في النتيجة، اإّن غياب الخيارات، اإلى جانب الفر�ص 

ال�سئيلة لتاأمين مدخول عاٍل، تحّدد اأطر عالقات العمل لدى ال�سباب.
الموؤ�ّس�سات  لمناداة  يظهر غياب  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في 
الر�سمية اأو حّتى العامة ب�سوق عمل �سفاّفة. فبغية العثور على وظيفة، تبدو الحّجة 
 (The Strength of Weak Ties, Granovetter 1973) التقليدية التي كتبها مارك غرانوفيتر
وا�سحة: ال�سبكات الجتماعّية تلعب دوراً بارزاً. فمن جهة، ت�سّكل “العالقات 
ال�سعيفة” عاماًل مهّمًا لال�ستدلل على وظيفة �ساغرة. تاأتي المعلومات حول فر�ص 
اأ�سدقاء  من  غرانوفيتر،  تحديد  وفق  اأو  الأ�سدقاء،  من  الأّول  المقام  في  العمل 
مهّمًا في  القوّية” دوراً  “العالقات  اأي�سًا  تلعب  اأخرى،  الأ�سدقاء. لكن من جهة 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فغالبًا ما يقّدم “فرد من العائلة” معلومات 
الأ�سر  تلعبه  الذي  الأ�سا�سّي  الدور  يبرز بو�سوح  اأخرى  مّرة  الوظيفة.  مهّمة عن 
وال�سبكات الجتماعّية. وتجدر الإ�سارة اإلى اأّنه بالن�سبة اإلى ثلثي ال�سباب الذكور 
تقريبًا، ت�سّكل الرغبة في الح�سول على وظيفة جّيدة اأهّم هدف في حياتهم؛ اأهّم 
بكثير من الزواج الناجح. ثّم ُطرح ال�سوؤال حول تحديد ما الذي ي�سّكل ظروف 
العمل المثالّية. ثّم ُطلب من ال�سباب كاّفة، اأي العّينة باأكملها )الجدول 7.9(، بغ�ّص 
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اأم الجامعة، �سواء  اأكانوا في المدر�سة  – �سواء  النظر عن و�سعهم المهنّي الحالّي 
اأكانوا يعملون اأم ل يعملون – ت�سمية اأهّم الرغبات التي يبتغونها في مجال العمل؛ 
فكان الجوابان الأكثر �سيوعًا: الح�سول على دخل مرتفع، وثابت. بالإ�سافة اإلى 
ذلك هناك ثالثة جوانب حا�سمة: فر�ص التقّدم الوظيفّي؛ فعل عمل مفيد؛ اأخيراً 

الجدول 7.8 خ�سائ�ص الن�ساط المهنّي

العمرالجندرالمجموع 

عدد العيّنة = 
2,164

ذكور
ع=1,620

اإناث
ع=544

16–20

ع=364
21–25

ع=696
26–30

ع=1,123

فيما يخ�ّص هذا العمل: ما الأ�سباب التي 
جعلتك تعمل فيه؟ )الجواب = “�سحيح”( 

576050665854لم يكن لدّي خيار اآخر

494756464851اإّنه عمل اآمن

464450424746هذا العمل مقبول جّيداً في المجتمع

403846374240يمكنني تعّلم الكثير من الأمور

393844354139يمكنني التعامل مع الأ�سدقاء والزمالء

383642343839لدي اإمكانات لتح�سين و�سعي الوظيفي

313226332832هذا هو العمل الوحيد الذي اأ�ستطيع فعله 

262724242726الأجر جّيد

182013212016هذا عمل يخ�ّص العائلة 

181817241915المدير من المنطقة نف�سها

كيف علمت ب�ساأن هذا العمل؟

414139493740– الأ�سدقاء اأخبروني 

272821303024– اأخبرني اأحد اأفراد العائلة

558166– عن طريق الإنترنت

445155– قراأت الإعالنات

435135– عن طريق موؤ�ّس�سة عاّمة

ة 212112– عن طريق �سركة توظيف خا�سّ

181819161919– �سيء اآخر

هل تحّب هذا العمل؟ الإجابة = “كثيراً” 
و“مئة في المئة”

393643324040

الأ�سئلة 3، 77، 78، 79.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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يمار�سون عماًل ماأجوراً، مقارنة  الذين  الأ�سخا�ص  يّت�سح لدى  تحقيق �سيء ما. 
بالمجموعة التي ل تعمل اأبداً لقاء المال، اأكبر ن�سبة من الختالفات التي ت�سّكل 
بطبيعة الحال فجوة على ال�سعيد الجندرّي؛ المجموعة الأولى تتاألّف في الغالب 
من الرجال بن�سبة ثالثة اأرباع تقريبًا، في حين تتكّون الثانية من الن�ساء ب�سورة �سبه 
بين  العمل غير متكافئة  الأّولّية لدخول �سوق  ال�سروط  تبقى  ح�سرّية. مع ذلك، 
العمر  البالغة من  �سارة  توؤّكد  التغّيرات.  تمامًا هذه  الأجيال، وال�سباب يدركون 

17 عامًا من م�سر:

ل �سّك اأّن الظروف التي تحكم حياتنا اليوم اأ�سعب من اأّي مرحلة 
�سابقة. اأعني اأّن الأجيال الأكبر �سّنًا كانوا مرتاحين في حياتهم اأكثر 
اأكثر هدوءاً وا�ستقراراً، لكّن حياتنا  يعي�سون في مرحلة  مّنا. كانوا 
الثورات  �سهدنا  اأعيننا،  فّتحنا  اإن  ما  البداية،  فمنذ  تمامًا.  مختلفة 

.(EG–2) والظروف غير الم�ستقّرة في ال�سوارع

الجدول 7.9 تخيّل مكان العمل المثالي

يعمللم يعمل اأبداًل يعملالجامعةالمدر�سة

6361595769تحقيق دخل مرتفع 

6560625864عمل اآمن

5554554860وجود اإمكانات لتح�سين الو�سع الوظيفي

5353504554اإمكانية فعل عمل له معنى بالن�سبة اإلي

5152474554ال�سعور باأنني حققت �سيئا

4846444452فعل عمل مفيد للمجتمع

4845444451ال�سعور بقبولي لدى الآخرين

4950454350اإمكانية تحقيق اأفكاري الخا�سة

4343414049عمل يتيح وقت فراغ كاٍف

4144423949خلق عالقات كثيرة مع اأنا�ص اآخرين

4545424348اإمكانّية م�ساعدة الآخرين

الأ�سئلة 25، 65، 66، 67، 68، 82.
مالحظة عدد العّينة = 9,000. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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ال�سباب والبالغون: ف�سل الوحدات الإنجابيّة

ال�سباب را�سدين؟ مع مراعاة  ي�سبح  الناحية القت�سادّية عندما  ماذا يحدث من 
الحالة الجتماعّية والجن�ص، ت�سبح النتائج التالية وا�سحة: بين الأ�سخا�ص الذين 
العّينة )%69(،  ثلثي  اأهاليهم، وي�سّكلون نحو  المنزل مع  يعي�سون في  ما زالوا 
ة الأكبر من الذكور، لأّن الن�ساء يتزّوجن بالإجمال في �سّن اأ�سغر  يبدو اأّن الح�سّ
اأن  �سبق  الذين  البالغين  ال�سباب  ت�سمل مجموعة  المقابل،  7.10(. في  )الجدول 
اأّن متو�ّسط    الرجال. وفي حين  اأكثر من  ن�ساًء  ة )%29(  الخا�سّ اأ�سرهم  اأ�ّس�سوا 

العمر بالن�سبة اإلى الرجال والن�ساء الذين ل يزالون يعي�سون مع اأهاليهم هو 21، 
الغالب  ة هو 27، وهم في  الخا�سّ اأ�سرهم  اأ�ّس�سوا  الذين  الأ�سخا�ص  معّدل عمر 

متزّوجون. 
اإلى  الزوجان  ينتقل  اإنجابّية جديدة:  اإلى انطالق دورة  تاأ�سي�ص الأ�سرة  يوؤّدي 
يمّيز  الذي  الإنجابّي هو  الن�ساط  اأطفال.  لديهم  ي�سير  وبعد وقت  معًا،  العي�ص 
واأّن  اأ�سغر حجمًا،  اأ�سبحت  الأ�سر  اأحجام  اأّن  النتائج  الجديدة. وتظهر  الأ�سر 
هناك  اأ�سبح  اإذ  تدّنت.  ماأجورة  اأعمال  مزاولة  القادرين على  الأ�سخا�ص  ن�سبة 
بين  المنزلّية. من  الأعمال  الأطفال وغيرها من  لتاأمين رعاية  العمل  اإلى  حاجة 
الن�ساء  اأهلهم نحو 10% فقط من  يعي�سون مع  يعملون وما زالوا  الذين  ال�سباب 
يزاولن عماًل ماأجوراً، في حين اأّن نحو ربع الرجال يفعلون بذلك. في المقابل، 
الدخل و%58  لتوليد  يعملن  الن�ساء  13% من  لل�سباب،  “الجديدة”  الأ�سر  في 
من الرجال. يتقا�سى الكثير منهم راتبًا �سهرّيًا ثابتًا. في النتيجة، اأُن�سئت وحدات 
اإنجابّية جديدة وجيل عمل جديد يتحّمل م�سوؤولّيات غيره من الأفراد. اإّنما هنا 
ة لل�سباب. فربع الن�ساء  اأي�سًا، تتخّطى العالقات المتبادلة القت�ساديّة الأ�سر الخا�سّ
ة ل يزلن مثاًل يح�سلن على دعم مالّي من اأهلهم.  اللواتي اأ�ّس�سن اأ�سرهّن الخا�سّ
اإذ يحّولون  ومع ذلك، الرجال هم الأكثر ارتباطًا اقت�سادّيًا بعائالتهم الأ�سا�سّية، 

مدفوعات غير منتظمة اأو متوا�سلة اإلى اأهاليهم.



218

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

الجدول 7.10 الو�سع القت�سادّي لوحدات الإنجاب القديمة والجديدة

ةاأ�سرة الأهل الأ�سرة الخا�سّ
اإناثذكوراإناثذكور

39301118 الن�سبة )%( 

)Ø( 22212726العمر

228293متزوج )%(

)Ø( 4645عدد الأفراد/الأ�سرة

 )Ø( 6523عدد الأفراد/الأ�سرة في �سّن العمل

التقييم القت�سادّي الذاتّي: الأ�سرة 2016

24204838الو�سع = “�سّيئ ن�سبيًا و�سّيئ جّداً”

23105813الو�سع المهنّي: يعمل )%22(

19104510الم�ستطَلع: الدخل ال�سهرّي )%(

465422671600القيمة )€( 

2735725تحويل الدخل من الأهل )%(

149115313138القيمة )€( 

178277دعٌم من الأهل – غير منتظم )%(

83101دعٌم من الأهل – منتظم )%(

166123103154القيمة )€( 

الأ�سئلة 3، 14، 15، 16، 17، 20، 25، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 73، 75، 80، 81.
مالحظة عدد العّينة = 9,000. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. ø = المتو�ّسط.| وحدتا اإنجاب جنبًا اإلى جنب: 
ال�سباب الذين ل يزالون يعي�سون مع اأهاليهم )وحدات الإنجاب القديمة(، وال�سباب الذين يعي�سون �سمن اأ�سرهم 
ة )وحدات الإنجاب الجديدة(. اإلى جانب ذلك، هناك فئة “غيره” التي ت�سمل 2% من الحالت، وهي  الخا�سّ

غير ممّثلة في الجدول.

من منظور اقت�سادّي، تبدو فكرة وجود مدة محدودة لمرحلة ال�سباب – التي 
ة – غير وا�سحة. اإذ ل تزال هناك �سور مختلفة من  تتمّيز باإن�ساء المرء اأ�سرته الخا�سّ
التبعّية القت�ساديّة، ول تزال العالقات المتبادلة موجودة اأو يمكن اإعادة تنظيمها. اأّما 
بالن�سبة اإلى الجيل الجديد، فمن الوا�سح اأّن الظروف الأّولّية للعائالت ال�ساّبة �سعبة 
للغاية. فلغياب ا�ستقرار اأو�ساع �سوق العمل تاأثير �سلبّي وا�سح: نحو ن�سف ال�سباب 
الذين يراأ�سون اأ�سرة يرون الو�سع القت�سادّي لعائالتهم “�سّيئ ن�سبيًا”، و“�سّيئ جداً”. 
تجّلت �سورة مختلفة تمامًا للظروف القت�سادّية لل�سباب، عّما بدا مرّجحًا، ا�ستناداً 
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اإلى التقييمات الأكثر تفاوؤًل التي ُطرحت للنقا�ص في بداية الف�سل. 

خال�سة

كيف توؤّثر الأنماط النا�سئة لفقدان الأمان القت�سادّي، وغياب اليقين الجتماعّي، 
في ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا؟ خالل العقود الثالثة الما�سية، 
لم ت�ساهم التحّولت الليبرالّية الجديدة في تفكيك دول الرعاية العربّية، وتقلي�ص 
اآلّيات الحماية الجتماعّية عبر فتح الأ�سواق والتدابير التق�ّسفية الكثيفة التي لجاأت 
الربيع  اأعقاب  في  الأمن  فقدان  نطاق  تو�سيع  في  �ساهمت  بل  فقط،  الدولة  اإليها 
الأنظمة، وت�ساعد  تغيير  اليقين مع  العربّي. فتكاثفت حالت جديدة من غياب 
العنف، والتداعي القت�سادّي. واأ�سبح هناك حالة من اله�سا�سة التي طاولت كّل 
الطبقات الجتماعّية، والتي ل يمكن ربطها في اأّي حال بالفقر ح�سراً، ول يمكن 
و�سفها كمجّرد نتيجة للعجز الداخلّي اأو قلة الكفاءة. على العك�ص تمامًا، ترتبط 
ال�ستثمارات في مجالت الطاقة وال�سياحة والأرا�سي على نحو متزايد بال�سركات 
العابرة للحدود والأ�سواق المالّية الدولّية، فحركة العمالة متمحورة على �سعيد 
عالمّي، وهي متغّيرة جداً، في حين اأّن اأ�سعار المواّد الغذائّية كالحبوب لم تعد ُتحّدد 
ال�سلع الآجلة المتمركزة في نيويورك  اإّنما مثاًل بتبادلت  �سمن الحدود الوطنّية، 

ولندن.
هناك اآلّيتان اأ�سا�سّيتان لل�سباب العرب مت�سّمنتان في عدد من المفاهيم القت�ساديّة. 
خالل العقود القليلة الما�سية تفاقم التدهور القت�سادّي والتقهقر الجتماعّي، وكان 
ة  لهما تاأثير حّتى في الطبقات العليا. وكان ال�سباب الذين قد اأن�سوؤوا اأ�سرهم الخا�سّ
للتّو من اأكثر المت�سّررين، وهم يعانون الآن فقدان الأمن والتبعّية وال�ست�سالم في ما 
يتعّلق باأمنهم المعي�سّي وظروف �سوق العمل. اأّما الوظائف العاّمة الثابتة، المرتبطة 
ة  في غالبّية الأحيان بالدولة، فقد اختفت اإلى حّد كبير، اإلى جانب تنفيذ تدابير خا�سّ
للتكّيف الهيكلّي. يترّتب على ذلك عواقب بعيدة المدى على ال�سباب الذين يتمّيزون 
فون اأكثر فاأكثر وفق  فعاًل بم�ستوى تعليمّي اأف�سل من الأجيال ال�سابقة، ولكنهم ُيوظَّ
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�سروط غير ثابتة. لم يعد التعليم �سامنًا للحراك الجتماعّي. على العك�ص تمامًا، يمكن 
للتعليم الخا�ّص الباهظ اأن يوؤّدي اإلى تفاقم الديون العائلّية. وتترافق خ�سارة الوظائف 
الآمنة في القطاع العاّم مع فقدان الم�ساعدة العاّمة، وهذه م�ساألة اأكثر دراماتيكّية، 
لأّن اأنظمة ال�سمان الجتماعّي البديلة نادراً ما تكون متاحة. نتيجة لذلك تزداد اأكثر 
فاأكثر اأهّمية الأ�سرة كنظام اأمنّي واجتماعّي واقت�سادّي. فالنف�سال عن الأ�سرة اأمر ل 
يمكن ت�سّوره بالن�سبة اإلى هذا الجيل من ال�سباب غير الم�ستقّلين اإذ هناك عدد قليل 
جّداً من الموؤ�ّس�سات الأخرى القادرة على التعوي�ص عن فقدان الأمن القت�سادّي. 
تتحّول العملّية الجتماعّية لفقدان الأمن اإلى حالة دائمة، وتنت�سر اله�سا�سة في كّل 
مكان. ويوؤّثر تداعي معايير الحياة الطبيعّية )Normalitätsstandards، انظر الف�سل 2( 
في ال�سباب والمجتمع برّمته. تواجه العائالت ال�ساّبة، التي ُيفتر�ص اأن ت�سّق طريقها 
نحو م�ستقبل متفائل كونها تت�سّمن �ساحبي دخل متعّلمين جّيداً، م�سكالت اقت�ساديّة 

�سخمة. لذا، اإّن هذا الجيل عر�سة ل�سل�سلة جديدة من ال�سطدامات الجتماعّية.
يبدو اأّن هذا اأكثر تعقيداً، حّتى كون الفئة الأ�سغر من ال�سباب تعي�ص في حالة من 
الأمن المقَتَر�ص. حالّيًا، ما زالوا جزءاً من عائالتهم الأ�سلّية، ويرون و�سعهم في 
اأّن الإمكانات الهائلة لمواجهة حالت من غياب اليقين  الغالب “اآمنًا”، في حين 
تقف لهم بالمر�ساد. في مجالت اأخرى – على م�ستوى الفرد والأ�سرة والمجتمع 
اأهلهم �سبابًا. ولم تعد الروتينّيات  اّت�سعت حالت فقدان الأمن كثيراً منذ كان   –
ال�ساّبة  اإذ بات الأمن المعي�سّي لالأ�سر  والإ�ستراتيجّيات الما�سية ت�سمن النجاح، 
مهّدداً، وحّتى اأّن دول منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ل تكاد ت�ستطيع توفير 
وظائف منا�سبة اأو �سمان اجتماعّي لل�سباب البالغين وعائالتهم. في النتيجة، ينتقل 
جيل كامل اإلى حالة من التهمي�ص الجتماعّي لكّنها ل تزال غير ظاهرة حالّيًا وتمّر 

بمرحلة زمنّية فا�سلة.
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 الطبقة المتو�سطة: غياب الأمان 
واللتزام ال�سيا�سي

يورغ ِغرِتل ور�سيد اأوعي�سى

اإن دخل عائلة من الطبقة المتو�سطة محدود: يكفي للحياة اليومية، ل 
اأكثر ول اأقل. اإن خطر الفقر موجود دائمًا، وهذا هو م�سدر قلق ذوي 
الدخل المحدود. اإن اأي و�سع يفر�ص ف�سلهم عن وظائفهم �سيجعلهم 

.(LB / SY–1) فقراء
�سارة، 30 �سنة، متزوجة، لجئة �سورية تعي�ص في لبنان

البلد.  التي تبني  الطبقة المتو�سطة هي الطبقة الأ�سا�سية في المجتمع 
اليوم، ب�سبب الحروب، لم يعد لدى الطبقة المتو�سطة من دور تلعبه 

.(YE–8) بما اأن الطبقة العليا ت�سيطر على كّل �سيء

رفعت، 17 �سنة، عازب، يعي�ص في تعز، اليمن

العربية منذ  لالأنظمة القت�سادية  الجديدة  الليبرالية  التنظيم  اإعادة  عقب عملية 
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– بما في ذلك تجارب تدابير التكّيف الهيكلي، وديناميات العولمة  الثمانينيات 
مدى  �سوؤال جوهري حول  ُطرح   – ال�سفافة  غير  التمويل  وعمليات  التو�ّسعية، 
م�ساهمة النهيار التدريجي للطبقات المتو�سطة في التعبئة ال�سيا�سية وال�سطرابات 
الجتماعية خالل الربيع العربي وبعده. غالبًا ما تفتر�ص النقا�سات حول الحراك 
الجتماعي وفقدان الأمان اأن الطبقات المتو�سطة المتقّل�سة والتراجع الجتماعي 
 (Bayat 2011; القت�سادي  الأمن  فقدان  من  اأو�سع  بحالت  مرتبطان  لأع�سائها 
(Ouaissa 2014b، بما في ذلك ال�سكوك الذاتية واإعادة النظر في مواقع الأفراد داخل 

المجتمع (Castel and Dörre 2009; Standing 2011)؛ يمكن لهذا بدوره اأن ُيترجم 
.(Lorey 2012; Marchart 2013b) بفقدان ال�ستقرار الجتماعي والتعبئة ال�سيا�سية

�سّكلت  ال�سيا�سي  ال�ستقالل  بعد  التي ظهرت  المتو�سطة  الطبقة  اأن  نك�سف 
والمنخف�سة  المتو�سطة  العربية  المجتمعات  في  ول�سّيما  لعقود،  ثابتة  هيكلية 
الدخل، بداأت تتفّكك الآن. رغم اختبار واإدراك ال�سباب مواقع طبقية خا�سة – 
يحّددها اإلى حّد كبير الإطار العلمي وال�سيرة المهنية لجيل الآباء – هنالك �سل�سلة 
من التمّزقات التي تت�سّبب في ا�ستقطاب المجتمع. اإن تفاقم فقدان الأمان ل يوؤثر 
�سيا�سية  اأنظمة  اإلى  بالن�سبة  الأف�سليات  اأي�سًا  ال�سيا�سية فقط، بل يحّدد  التعبئة  في 
محّددة. اإن الن�سبة الأكبر من ال�سباب الذين يحّبون روؤية رجل قوي في ال�سلطة 
المتو�سطة، في  الطبقات  العليا من  الأجزاء  اأي  الفائزين القت�ساديين،  فئة  هم من 
ل لدى مع�سكر الخا�سرين،  حين اأن النظام الديني القائم على ال�سريعة هو المف�سّ
اأي الفئة الأدنى من الطبقة المتو�سطة والفقراء. ومع ذلك، اإن النظام الديموقراطي 
هو هدف الأغلبية، الذي يتج�ّسد اأ�سا�سًا بنواة الطبقات المتو�سطة، ولكن “الأمور 
تتداعى”، وفق التعبير ال�سهير لت�سينوا اأت�سيبي (Achebe [1958] 2001) الذي يعّبر عن 
غياب التوازن في عالقات القوة، الذي يترافق مع تاأثير القوى الأجنبية الجديدة. 
المتو�سطة بعد �سّت �سنوات من ال�سطرابات  لكننا ن�ساأل، ما مدى نفوذ الطبقة 

ال�سيا�سية؟
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فيما  اإلى و�سعهم وعائالتهم  ال�سباب  ينظر  ب�سيط: كيف  ب�سوؤال  نبداأ تحليلنا 
يتعلق بموقعهم الجتماعي بعد �سّت �سنوات من الربيع العربي؟ رّداً على ال�سوؤال 
حول تحديد الطبقة الجتماعية التي ي�سّنفون اأ�سرهم �سمنها )انظر ال�سكل 8.1(، 
و�سف 3% اأ�سرهم بـ“الفقيرة جداً والمعوزة” )“على باب اهلل”(، و17% اأخرى 
“الطبقة المتو�سطة  اإلى  اأنها تنتمي  العينة )%50(  اأفراد  بـ“الفقيرة”، وراأى ن�سف 
الدنيا” واأقّل بقليل من الثلث )29%( اإلى “الطبقة المتو�سطة العليا”، في حين �سّنف 
اأعقاب ال�سطرابات الم�ستمرة وال�سطرابات  بـ“الثرية”. حتى في  اأ�سرهم   %1
الجتماعية التي �سهدها المجتمع منذ 2010 و2011، يرى اأكثر من الثلثين اأن 
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الر�سم 8.1 تحديد طبقة الأ�سرة لكّل بلد على حدة

البحرين تون�ص الأردن فل�سطين لبناناليمن م�سر المغرب الالجئون 
ال�سوريوناأ(

ثرّية
فقيرة معوزة جّدا

الطبقة المتو�سطة العليا الطبقة المتو�سطة الدنيا

الأ�سئلة 1، 47.
مالحظة عدد العينة = 9,000. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. اأ( الالجئون 

ال�سوريون في لبنان.
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اأ�سرهم ل تزال تنتمي اإلى الطبقة المتو�سطة.
يج�ّسد الر�سم 8.1 توزيع الطبقات في كّل بلد على حدة وفقًا للت�سنيف الذاتي 
اأ�سا�ص ن�سبة وتوزيع الت�سينفات الطبقية، تتجّلى للوهلة الأولى  للم�ستطَلعين. على 
ت�سنيفات ماألوفة خا�سة بكّل بلد: اّت�سح اأن البحرين هي البلد الأغنى الذي يحتوي 
على فئة محدودة جداً من الفقراء واأكبر �سريحة من الم�ستطَلعين الأثرياء. على عك�ص 
ذلك، ت�سود في اليمن واأو�ساط الالجئين ال�سوريين في لبنان اأكبر مجموعات من 
الفقراء. عمومًا، اإن الطبقات المتو�سطة مهّمة في كّل البلدان، ولكن من الوا�سح اأنها 
تختلف في الحجم. بما اأنه لن ُتحدد معايير على الم�ستطَلعين بالن�سبة اإلى الخ�سائ�ص 
الطبقية، قّدم كّل م�ستطَلع تقييمه الخا�ص المرتبط طبعًا بالعمر والجن�ص وخلفية 
النتائج  اأن ن�ستنتجه من هذه الأجوبة؟ لالإجابة �سنقيم  اإذاً، ما الذي يمكننا  البلد. 
التجريبية بثالث خطوات: اأوًل ن�سف ونحّدد الطبقات المتو�سطة وفقًا لأو�ساع 
العمالة والمداخيل بالعالقة مع اأنماط ال�ستهالك واأنماط الترفيه، ثانيًا نحّلل الميزات 
ال�ستقطاب  وندر�ص  الداخلية،  الطبقية  الختالفات  ونحّدد  بلد،  بكل  الخا�سة 
التوّجهات  اأخيراً نحّقق في تداعيات هذه  الربيع العربي،  اأعقاب  الجتماعي في 

على م�ستوى التعبئة ال�سيا�سية والحراك.

خ�سائ�ص الطبقة المتو�سطة

 ،)class( للكلمة  ال�سّيق  للمعنى  وفقًا  “الطبقة” العربي  ُيترجم م�سطلح  ما  غالبًا 
الم�سطلح مبهم،   .)stratum( ”بـ“الفئة لل�سياق،  تبعًا  اأي�سًا،  تف�سيره  لكن يمكن 
ا�ستخدامه على نحو مختلف في كّل من  اإذ يمكن  ي�ستح�سر دللت مختلفة، 
اإليه �سمن نطاق وا�سع  النظر  ينبغي  يتم تعريفه بو�سوح. هنا،  ما  البلدان، ونادراً 
وغير نظري. ومع ذلك، ل ي�ستخدم م�سطلحا “الطبقة” و“الفئة” كمرادفين في 

�سياق النقا�ص الذي �سيلي.
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الجدول 8.1 خ�سائ�ص الطبقة المتو�سطة: العالقات بين الأجيال

الطبقة المتو�سطة ثرية
العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا

معوزة جداًفقيرة

)%100(12950173

اأبوان ذوا م�ستوى درا�سي منخف�ص 
1624447586الأب 

1831548486الأم 

و�سع الدخل
8272623322الأب: دخل �سهري ثابت

7552413831الم�ستطَلع: ميزانية خا�سة

و�سائل التوا�سل
9997937764الم�ستطَلع: هاتف جّوال خا�ص

37201686الإنفاق/ال�سهر )€(

الأ�سئلة 30، 34، 35، 39، 47، 65، 147، 148.
مالحظة عدد العينة = 9.000. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية، با�ستثناء ال�سّف الأخير. قد ترد اأخطاء نتيجة 
تدوير الأرقام. | ي�سمل “الم�ستوى الدرا�سي المنخف�ص” الأ�سخا�ص الأميين، والذين يجيدون القراءة والكتابة، 

اإلى جانب الأ�سخا�ص الذين اأكملوا المرحلة البتدائية فقط.

ال�سباب، وما الخ�سائ�ص المرتبطة بالهوّيات  الت�سنيف الطبقي من  ما دللت 
الطبقّية للفرد؟ هنالك اأربع خ�سائ�ص مهّمة: اأوًل يرتبط الم�ستوى الطبقي بالم�ستوى 
الر�سمي  التعليم  الوالدان، فكّلما انخف�ص م�ستوى  له  الر�سمي الذي ح�سّ الدرا�سي 
بالفئات  اأكثر  اأ�سرهم  ال�سباب  ربط   ،– �سواء  حّد  على  والأم  الأب   – للوالدين 
اأمن الدخل �سمن ميزانية  ثانيًا يتوافق هذا مع   ،)8.1 الجتماعية الدنيا )الجدول 
الوالدين؛ ت�سّكل الخ�سائ�ص الوظيفية والدخل ال�سهري الثابت لالآباء، على �سبيل 
المثال، موؤ�سراً على الأمن )انظر الف�سل 7(. غالبًا ما ي�سّنف الآباء الذين يتقا�سون 
اأجوراً �سهرية �سمن الطبقات العليا. تلك هي الحال بالن�سبة اإلى ثلثي الآباء تقريبًا 
اأي�سًا الخ�سائ�ص المهنية لجيل الآباء  ثالثًا تك�سف  في كلتا الطبقتين المتو�سطتين، 
)الجدول 8.2( عن التمايز الداخلي للطبقتين المتو�سطتين )الجدول 8.6(، ف�سمن 
الطبقة المتو�سطة العليا تتمّتع ن�سف الأ�سر باأمان اقت�سادي بف�سل ثبات دخل الأب، 
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اآمنين اقت�ساديًا. وفي المقابل، �سمن الطبقة المتو�سطة  اأن ال�سد�ص غير  في حين 
الدنيا، تتمّتع 40% فقط من الأ�سر بالأمان وُيعتبر اأكثر من ربعها غير اآمنة اقت�ساديًا 
)الجدول 8.2(، رابعًا ُينقل اإلى حّد كبير نمط التعليم والدخل الذي يمّيز جيل الآباء 
اإلى جيل ال�سباب الحالي. نتيجتان تج�ّسدان هذه الروابط: من ناحية، اإن الأ�سخا�ص 
الذين ي�سّنفون عائالتهم �سمن الطبقات العليا يتحّكمون في اأكثر الأحيان بميزانيتهم 
الخا�سة، وتكون هذه الميزانية عالية ن�سبيًا، ومن ناحية اأخرى، اإن امتالك الهواتف 

الجدول 8.2 خ�سائ�ص الطبقة المتو�سطة: وظيفة الأب

الطبقة المتو�سطة ثرية
العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا

معوزة جداًفقيرة

28272197موّظف حكومي

1614921موّظف )مع تاأمين( 

9111044متقاعد 

5352401512اآمن 

عمل حّر بعد الدرا�سة )طبيب، 
محاٍم... اإلخ(

196100

22232عمل حّر: �سركة عائلية

04651عامل )عمل ثابت(

عمل حّر دون تح�سيل علمي 
)التجارة وال�سناعة وغيرها(

1217171411

3329262214متو�ّسط 

5791611عمل حّر: قطاع الخدمات 

1481825عمل حّر: الزراعة

15102226مياوم

716275662غير اآمن

الآ�سئلة 32، 47.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | �ساألنا الم�ستطَلعين عن و�سع الأب: 
“ ما هي/ ماذا كانت وظيفته الرئي�سية؟ )المهنة التي ق�سى فيها اأطول مّدة(؟”، لت�سنيف المجموعات المهنية، انظر 
اإلى الف�سل 7. اإن الن�سب الثالث الأعلى �سمن كّل فئة معرو�سة بالخّط العري�ص. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط 
اأزرق عري�ص المجاميع الفرعية. ل ت�سمل ال�سفوف مجموع 100% لأنه تم ا�ستثناء ثالث فئات من الجدول: 
“المتعطلون عن العمل” = 4% )اأعلى معّدل في اأو�ساط “المعوزين” بن�سبة 9%(؛ “العمل دون دخل” = %0، 

و“�سيء اآخر” = %3.
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المحمولة وم�ستوى النفقات ال�سهرية له اأي�سًا �سلة بالطبقة، فكالهما يرفع الموقع 
الترتيَب  ال�سباب عبر كثافة الم�ساركة القت�سادية  النتيجة  الجتماعي. يعك�ص في 

الطبقي لوالديهم.

الجدول 8.3 الطبقة المتو�سطة واأنماط ال�ستهالك

الطبقة ثريةالمجموع
المتو�سطة 

العليا

الطبقة 
المتو�سطة 

الدنيا

معوزة جداًفقيرة

592143608587المواد الغذائية )الزيت وال�سّكر(

476861482415المالب�ص

401326405678القمح والخبز 

311320314742المياه/الكهرباء 

27473828106الهاتف الجّوال 

)8(204129197الخروج مع الأ�سدقاء 
)6(184027173الإنترنت 

7133834)4(16اإيجار المنزل

1617221676الوجبات الخفيفة المحلية 

1651816107الدرا�سة

15912142429الدواء 

7142229)2(13عبوات الغاز )للطهي( 

)4(16124)6(11التنقل/ال�سفر
اأطعمة “ماكدونالد”، “بيتزا 

هت”، “كينتاكي” 
10441692)2(

1010914)8(10ال�سجائر 

911691513الديون/الأق�ساط 

)1(751)6(5م�ستح�سرات التجميل 
4210)9(2األعاب الفيديو والإنترنت

3220)8(2المو�سيقا 

)3(224)3(2التاأمين 
6559)7(5�سيء اآخر

ال�سوؤال 97 “النفقات ال�سهرية: يرجى تحديد العنا�سر الأربعة التي ُينفق عليها اأكثر”.
| تمثل  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.  العينة = 9.000. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد  عدد  مالحظة 
الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص الإجابات الأربعة الأكثر ترّدداً لكّل فئة على حدة. ت�سير الأرقام بين قو�سين اإلى رقم 

الحالت في حال كانت متدنية )اأقّل من 10 حالت(.
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اإليها بالتقييم الذاتي لالنتماء الطبقي هي  ل  التو�سّ التي تم  النتائج  اإن  خال�سة: 
معقولة في الواقع. فالمقارنة بين التقييمات والنتائج التجريبية لم تظهر اأي تناق�سات. 
هنالك فكرتان اأ�سا�سيتان: اأوًل يعّد التعليم والدخل في البلدان العربية من ال�سمات 
المهّمة لتحديد الهوية الطبقية، ثانيًا ل تزال التركيبة الجتماعية بين الأجيال قائمة 
اإلى حّد معين؛ والموقع الجتماعي لل�سباب مرتبط في اأحيان كثيرة بموقع اآبائهم. 
تّت�سح هذه الميزات في البلدان الفردية. اأغنى البلدان هي البحرين ولبنان وتون�ص، 
والأكثر فقراً بين البلدان اأو المجموعات هم الالجئون ال�سوريون في لبنان واليمنيون 
والفل�سطينيون والمغاربة. وفقًا للمعايير قيد ال�ستعرا�ص تظهر الطبقة المتو�سطة في 
الأجزاء الأكبر اأو الأ�سغر. من اأجل تر�سيم حدودها ب�سورة اأف�سل، اخترنا نقطتين 
الترفيهية  األ وهما: �سلوك الم�ستهلك والخيارات  اإلى الم�ساألة،  اإ�سافيتين للتطّرق 

)الجدول 8.3–8.5(.

الترتيب الطبقي: ال�ستهالك والترفيه

التا�سع  اإلى القرن  العائد  اأقل لك من اأنت”، يحمل هذا القول  تاأكل،  ما  لي  “قل 
ع�سر في طياته جوهر فكر بيار بورديو عندما كان يدر�ص – بعد �سنوات من العمل 
الترتيب الطبقي ونمط  – العالقة بين  التبادل القت�سادي  اآليات  في الجزائر على 
الحياة في فرن�سا )Bourdieu [1979] 1982(. فقد ا�ستنتج بورديو من عمله التجريبي 
نتيجة  هي  الثقافية  الحتياجات  واأن  اقت�سادي،  لنظام  تخ�سع  الثقافية  ال�سلع  اأن 
للطبقة. يحّدد  داً  النتيجة عن�سراً محدِّ التن�سئة الجتماعية، واأن الذوق ي�سّكل في 
هذان الموقفان المتطّرفان الطيف الجتماعي في اأو�ساط ال�سباب العرب )الجدول 
8.3(. فمعظم الأثرياء ينفقون اأموالهم على المالب�ص والهواتف المحمولة والوجبات 

النفقات على خطوط الإنترنت.  تليها مبا�سرة  ال�سريعة والخروج مع الأ�سدقاء، 
بعك�ص ذلك، ينفق ال�سباب الفقراء والمحرومون اأموالهم في الغالب على الطعام، 
والقمح والخبز، والماء والكهرباء، واإيجار المنزل. التالي في الترتيب هي الأدوية 
اإلى  اللذين ي�سيران  الغاز للطهي. بين قطبي الطيف الجتماعي هاذين،  وعبوات 
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اأفراد الطبقة  اأنماط ا�ستهالكية مختلفة تمامًا، تتركز الطبقتان المتو�سطتان. معظم 
المتو�سطة العليا ينفقون المال على المالب�ص والطعام والهواتف المحمولة والخروج 
الدنيا،  اإلى حّد ما لدى الطبقة المتو�سطة  المّيزات تتغّير  مع الأ�سدقاء، لكن هذه 
يليه المالب�ص والقمح والخبز والمياه  اإذ ينفق معظم ال�سباب المال على الطعام، 
والكهرباء. كّلما انخف�ست الطبقة الجتماعية، ارتفعت النفقات على الحتياجات 

الأ�سا�سية )الجدول 8.3(.
في  الطعام  �سراء  باأنماط  بالطبقة  المرتبطة  الإنفاق  ترابط خ�سائ�ص  مدى  ما 
من  عدد  على  الأنماط  تعتمد  المنتجات،  في  8.4(؟  )الجدول  ال�سباب  اأو�ساط 
والأ�سعار. عمومًا، ح�سل  الممّون  قرب  اليومية ومدى  الحاجة  مثاًل  العوامل: 
ال�سوبر ماركت والجزارون والمخابز  تليهم محالت  ن�سبة،  اأعلى  البّقالون على 
فالعائالت  الأ�سبوعية. مع ذلك، هناك اختالفات خا�سة بكّل طبقة.  والأ�سواق 
ع اأكثر في ال�سوبر ماركت اأو مراكز الت�سّوق، تليها الأ�سواق ال�سخمة  الغنية تتب�سّ
الأثرياء  ال�سباب  ال�ساحق من  العدد  اأن  يرتبط هذا جزئيًا بواقع  البقالة.  ومحالت 
ت�سّكل  للغاية، حيث  رة  المتح�سّ البحرين  يعي�سون في  الذين �سملهم ال�ستطالع 
مراكز الت�سّوق ومحالت ال�سوبر ماركت عنا�سر مهمة في هيكلية التمّون الغذائي. 
فالت�سّوق  اأ�سا�سية.  اأهمية  اأي�سًا ذات  الم�ستهلك هي  ال�سرائية ورغبة  القدرة  لكن 
باأحيان كثيرة مع  يترافق  الحاجة فقط، لكنه  المواقع ل يكون من باب  في هذه 
ع معظم الفقراء والمحرومين في المقام الأول من  الترفيه. على نقي�ص ذلك، يتب�سّ
محالت البقالة ال�سغيرة والجزارين والأ�سواق المجاورة لهم لتاأمين احتياجاتهم 
اإن القدرة  اإلى محالت ال�سوبر ماركت والأ�سواق الأ�سبوعية.  اليومية، بالإ�سافة 
ال�سرائية المحدودة والتنقلية المقّيدة هي التي تحّدد اأطر هذا النمط. يقع ال�سلوك 
ال�ستهالكي للطبقات المتو�سطة بين هذين القطبين، وهو مطابق لها تقريبًا، اإذ يتبع 
الت�سل�سل نف�سه: البقالة، ال�سوبر ماركت، الجّزار... الخّباز، الأ�سواق الأ�سبوعية، 
المركز التجاري. لكن هنالك بع�ص الختالفات الطفيفة، مثاًل هنالك المزيد من 
اأفراد الطبقة المتو�سطة الدنيا الذين يلجوؤون ب�سورة اأ�سا�سية اإلى محالت البقالة، 

ويت�سّوقون بن�سبة اأقّل في المتاجر الكبرى ومراكز الت�سوق. 
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بقليل  الثلث  اأكثر من  فبينما يرى  بالطبقة.  الخبز كغذاء يومي رهن  اأهمية  اإن 
من الأثرياء اأن الخبز مهّم جداً لهم ولعائالتهم، ينظر الفقراء والمعوزون اإلى ذلك 
على نحو مختلف جداً. فبالن�سبة اإلى الغالبية العظمى من الفقراء، التي تفوق ثالثة 

الجدول 8.4 الطبقة المتو�سطة واأنماط الت�سّوق الغذائي

الطعام، هل تذهب  “ل�سراء 
اإلى....؟”

الطبقة ثريةالمجموع
المتو�سطة العليا

الطبقة 
المتو�سطة الدنيا

معوزة جداًفقيرة

703164717972بّقال

456954433728محالت ال�سوبر ماركت

452744474343جّزار

392240413230مخبز

37933384339ال�سوق الأ�سبوعي

2262332244مركز تجاري )مول(

16813162137ك�سك في �سوق الحّي

1659152735بائع متجّول لديه عربة

1634211643محالت الت�سوق ال�سخمة

1339132026بائع في ال�سارع

1321116119بائع بالجملة

الخبز الرخي�ص....
543549578290... “مهّم للغاية”

المنتجات الحالل...
563552556467... “مهّمة للغاية”

�سراء المنتجات الحالل
81091053– م�ستح�سرات التجميل

322330304235– الأطعمة الجاهزة

452938435960– اللحوم

ال�سوؤال 98 “ما درجة اأهمية توّفر خبز رخي�ص لك ولعائلتك؟” )54%(؛ “مهّم للغاية” )33%(؛ “لي�ص مهّمًا” 
.)%13(

ال�سوؤال 109 “هل �سبق لك اأن ا�ستريت على نحو متعّمد منتجًا غذائيًا اأو مواد تجميل عليه مل�سق/ �سهادة ت�سير 
اإلى اأنها حالل؟” )نعم / ل(، “نعم” – المعلومات بالن�سبة المئوية.

الأ�سئلة 98، 106، 108، 109.
مالحظة عدد العينة = 9.000. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تقريب الأرقام. | ال�سوؤال 
106: خيارات متعددة لالإجابة، نعم– الأجوبة بالن�سب المئوية. تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص الأجوبة 

الأربعة الأكثر ترّدداً لكّل فئة على حدة. 
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اإلى قدرتهم ال�سرائية المحدودة  اأرباع، اإن توّفر الخبز الرخي�ص مهّم جداً. نظراً 
الطبقات  تقع  اأخرى  مرة  الخبز.  على  ميزانيتهم    من  كبيرة  ح�سة  اإنفاق  عليهم 
اأي�سًا عامل  8.4(. المنتجات الحالل هي  المتو�سطة �سمن هذا الطيف )الجدول 
محّدد للطبقة. على عك�ص الخبز الذي يكت�سب اأهمية خا�سة كونه ي�سّكل �سلعة 
اأ�سا�سية، ي�سير الحالل اأ�سا�سًا اإلى اللحوم وممار�سة ذبح الحيوانات وفقًا للمبادئ 
الإ�سالمية. بالن�سبة اإلى الفقراء اللحم باهظ الثمن وهو منتج فاخر ل يكاد يمكنهم 
قائمة  اإلى ممار�سة  الحالل  المنتوجات  ا�ستهالك  ي�سير  النتيجة،  ثمنه. وفي  تكّبد 
على الإيمان بالدرجة الأولى بدًل من ال�سلوك ال�ستهالكي الذي من �ساأنه اأن يوفر 
اأدّلة على ا�ستهالك اللحوم الباهظة الثمن. في الواقع، نجد اأن وتيرة الت�سّوق لدى 

الجزارين تنخف�ص مع انخفا�ص الهرمية الطبقية.
ت�سمح اأي�سًا الأن�سطة الترفيهية بالتدقيق في التمايز الجتماعي وتحديد الترتيب 
8.5(. نالحظ من الفور اأن جميع ال�سباب، عبر كّل الطبقات،  الطبقي )الجدول 
اإليهم.  بالن�سبة  تواتراً  الأكثر  الن�ساط  التلفزيون” هي  “م�ساهدة  اأن  اإلى  ي�سيرون 
وبالن�سبة   ،)%62( الرجال  من  اأكثر   )%72( الن�ساء  اإلى  بالن�سبة  �سحيح  الأمر 
اإلى مجموعات المتقّدمين في ال�سّن اأكثر من ال�سباب. لكن التمايز بين الطبقات 
وا�سح اأي�سًا خارج نطاق ذلك. اإن “ت�سّفح الإنترنت” الذي ياأتي في المرتبة الثانية 
المتو�سطة، ول�سّيما  الطبقة  لمجموعات  الترفيهي  الن�ساط  كثيرة  اأحيان  في  هو 
الن�ساء،  اأكثر من  الرجال  اإنه خيار  المجموعتين  العليا. لكن في كلتا  المتو�سطة 
وخيار مجموعات ال�سباب اأكثر من كبار ال�سّن. بالن�سبة اإلى الفقراء والمحرومين، 
الجيران  “زيارة  اإن  اإليهم،  فبالن�سبة  اأجوبتهم.  �سمن  الإنترنت  يظهر  يكاد  ل 
والأقارب” اأو بب�ساطة “فعل �سيء ما مع العائلة” اأكثر اأهمية بكثير. لكن بالن�سبة 
“م�ساهدة  اأي�سًا ب�سكل متكّرر خيار  اإلى الأثرياء الإنترنت مهّم، لكنهم يدرجون 
المجموعة  اأي�سًا  اإنها  للمو�سيقا”.  “ال�ستماع  اأو   ”DVD اأقرا�ص  الفيديوهات/ 
ال�سينما والم�سرح  اإلى  الذهاب  اإلى خيار  بالن�سبة  اإجابة  ن�سبة  اأعلى  �سّجلت  التي 

)الجدول 8.5(.
لهذه  �ص  تخ�سّ التي  الأهمية  مدى  في  المتو�سطة  الطبقة  مجموعتا  تختلف 
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هم  بكثير:  تمايزاً  اأكثر  العليا  المتو�سطة  الطبقة  فاأفراد  المختلفة.  الأن�سطة 
و“يرتادون  الجيران”،  و“يزورون  اأ�سا�سية،  ب�سورة  للمو�سيقا”  “ي�ستمعون 
في حين  الريا�سة”،  العائلة” و“يمار�سون  مع  ما  ب�سيء  و“يقومون  المقاهي”، 
ن�سبة  اأعلى  �سّجلوا  الذين  اأولئك  اأي  الدنيا،  المتو�سطة  الطبقة  من  ال�سباب  اأن 
الإنترنت” و“ال�ستماع  “ت�سّفح  اأي�سًا  اختاروا  التلفزيون،  اإلى م�ساهدة  بالن�سبة 
للمو�سيقا” و“زيارة الجيران” اأو “فعل �سيء ما مع العائلة”. من الوا�سح من هذه 
يمكن  اأمر واحد  الطبقة.  ارتفاع  يزداد مع  الترفيهية  الأن�سطة  ت�سويق  اأن  الردود 
للت�سنيف  الم�سبق  ال�ستعداد  اإلى  بالإ�سافة  اأنه  هو  النقطة  هذه  حول  ا�ستنتاجه 
المواقع  ت�ستن�سخ  العلمي والمهني،  الو�سع  اإلى  ا�ستناداً  الأهل،  الطبقي من جيل 
غير  كالهما  ال�سباب.  لدى  والترفيه  ال�ستهالك  اأنماط  في  الجتماعية  الطبقية 
في  المتوّفرة.  المالية  الموارد  اإلى  الو�سول  اإمكانية  اإلى  بالن�سبة  بالطبع  م�ستقّل 
تعبير  حّد  على  البناء.  قيد  اجتماعية  تركيبة  الجتماعية  الطبقة  ت�سّكل  النتيجة، 

بورديو:

ل تعّرف الطبقة الجتماعية بخا�سية ما )ولي�ص حتى باأكثر العوامل 
من  بمجموعة  ول  المال(  راأ�ص  وتركيبة  حجم  مثل  المحّددة، 
العرقي  الأ�سل  الأ�سل الجتماعي،  العمر،  الخ�سائ�ص )الجن�ص، 
ال�سكان الأ�سليين  اأو  المثال،  �سبيل  على  والبي�ص،  ال�سود  – ن�سبة 
اإلى ذلك(، ول  الدرا�سي وما  – الدخل والم�ستوى  والمهاجرين 
اأ�سا�سية  خا�سية  من  تتحّدر  التي  الخ�سائ�ص  من  ب�سل�سلة  حتى 
اأو  �سببية  عالقة  بموجب  الإنتاج(  عالقات  اإلى  بالن�سبة  )الموقع 
ال�سلة  الخ�سائ�ص ذات  بين كّل  العالقات  بهيكلية  تكيفيية، ولكن 
التي تمنح قيمة محّددة لكّل واحدة منها ولتاأثيرها في الممار�سات 

 .(Bourdieu [1979] 1982: 106)
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الجدول 8.5 الطبقة المتو�سطة والن�ساطات الترفيهية

الطبقة المتو�سطة ثريةالمجموع
العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا

معوزة جداًفقيرة

675764706362م�ساهدة التلفزيون 

43445745218ت�سّفح الإنترنت

18254251)9(27زيارة الجيران اأو الأقارب 

23917233143فعل �سيء ما مع العائلة

234125251111ال�ستماع للمو�سيقا 

تجنب اأي عمل، مجرد 
ال�سترخاء والت�سكع

141610132719

)7(131717136ارتياد المقاهي 
)8(111214127ممار�سة الريا�سة 

792019)7(10مجّرد اللتقاء بالنا�ص

)9(9131395قراءة الكتب/المجالت 
7101015)2(9ال�ستماع لل�سالة اأو التالوة

81088611الت�سّوق 

م�ساهدة الفيديوهات/ 
DVD اأقرا�ص

6218720

)3(542)7(4زيارة ناٍد لل�سباب 
الذهاب اإلى ال�سينما اأو 

الم�سرح 
31663)6(0

)1(531)3(3اللعب بالكمبيوتر
)6(233)4(2�سيء اآخر

2224)7(2الم�ساركة في م�سروع

)4(321)2(2الرق�ص/ال�سهر
1100)1(1التمثيل/العزف المو�سيقي

ال�سوؤال 164 “ما الأن�سطة التي تمار�سها الأكثر في اأوقات الفراغ؟ )يرجى تحديد 3 اأن�سطة التي تمار�سها اأكثر 
خالل الأ�سبوع؟”.

مالحظة عدد العينة = 9.000. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تمّثل الأرقام 
المكتوبة بخّط عري�ص الإجابات الأربع الأكثر تواتراً لدى كّل فئة على حدة. ت�سير الأرقام بين قو�سين اإلى رقم من 

الحالت في حال كان متدنيًا )اأقل من 10 حالت(.
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التمايز الداخلي والحراك الجتماعي �سمن الطبقة المتو�سطة

انطالقًا من هنا، من التركيبة الجتماعية للطبقة، يطرح ال�سوؤال نف�سه حول كيفية 
ارتباط تكوين الطبقة المتو�سطة بالتمييز الجتماعي داخل المجتمع؟ ي�ستخدم الموؤ�سر 
الطبقي – يتاألف من خم�سّيات، اأي خم�ص مجموعات مت�ساوية الحجم )تقريبًا( – 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال. وي�ستند الموؤ�سر على متغّيرات عّدة بما في ذلك م�ستوى 
تعليم الأب، وترتيب الثروة، وملكية المنازل، والتقييم الذاتي القت�سادي للعائلة عام 
2016 )الجدول 8.6، انظر اأي�سًا الف�سل 2(. اإن المالمح الرئي�سية للموؤ�سر الطبقي 
هي اأن التركيبة الجندرية والعمرية في المجموعات الخم�ص موّزعة بالت�ساوي وهي 
متجان�سة ن�سبيًا. لكن فيما يتعلق بالو�سع الجتماعي، اإن اأقّل من الن�سف فقط عازبون 
�سمن المجموعة التي تنتمي اإلى الطبقات الجتماعية الدنيا، بينما ي�سل هذا الرقم في 
المجموعة الأعلى اإلى اأكثر من ثالثة اأرباع )78%(. ووفًقا لذلك، ل يزال الكثير من 

اأفراد هذه المجموعة يعي�سون مع والديهم )%83(. 
بربط التركيبة الطبقية بالموؤ�سر الطبقي، ترت�سم �سورة اأكثر دّقة للتركيبة الطبقية 
الداخلية: اأ�سبحت مجموعتا الطبقة المتو�سطة الآن متباينتين داخليًا وتم تق�سيم كّل 
منهما اإلى خم�ص مجموعات )الجدول 8.6(. من اأجل تب�سيط التحليالت ومقارنة 
خ�سائ�ص المجموعة على نحو اأف�سل، تم تجميع المجموعات الع�سر �سمن خم�ص 
8.2 هذه ال�سورة الدقيقة جداً  مجموعات مت�ساوية تقريبًا بالحجم. يربط الر�سم 
للتمو�سع الطبقي بكّل دولة على حدة، وتك�سف عن اأنماط كّل منها. بهذه الطريقة، 
يدمج ت�سنيفان ببع�سهما بع�سًا. اأوًل يطّبق التقييم الذاتي )الأقّل مو�سوعية( لل�سباب 
حول التركيبة الطبقية للعائلة لتحديد “الطبقة العليا” اأو “الطبقة المتو�سطة الدنيا”. 
اأجل تحديد المجموعات  ثانيًا ُيح�سب الموؤ�سر الطبقي )الأكثر مو�سوعية(، من 

الفرعية لكلّ من الطبقات الدنيا والمتو�سطة والعليا.
اإذا ُطّبق متو�سط   الّدخل ال�سهري لالآباء والم�ستطَلعين )الذكور( لمجموعات 
جديد  ترتيب  اإلى  ل  التو�سّ يتم  للت�سنيف،  كاأ�سا�ص  ال�سّت  المتو�سطة  الطبقة 
ال�سارم  والت�سنيف  للمجموعات  ال�سابق  الترتيب  يك�سر  الفرعية  للمجموعات 

الجدول 8.6 الت�سنيف الطبقي وفقاً للموؤ�سر الطبقي

الطبقة المتو�سطة ثريةالطبقة
العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا

معوزة جداًفقيرة

الفئة

22136787الدنيا )%21(

512262210المتو�سطة الدنيا )%21(

10263093المتو�سطة )%24(

18302120المتو�سطة العليا )%20(

65301000العليا )%14(

100100100100100

ال�سوؤال 47، الموؤ�سر الطبقي.
مالحظة عدد العينة = 9.000. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | الخطوط 
ال�سوداء تجمع وتحّدد الطبقة المتو�سطة التي ت�سّم اثني ع�سر ق�سمًا �سمن �سّت مجموعات فرعية مختلفة: الطبقة 
المتو�سطة العليا والفئات الدنيا؛ الطبقة المتو�سطة العليا والفئات المتو�سطة العليا؛ الطبقة المتو�سطة العليا والفئات 
العليا؛ الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات الدنيا؛ الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات المتو�سطة؛ الطبقة المتو�سطة الدنيا 

والفئات العليا.
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انطالقًا من هنا، من التركيبة الجتماعية للطبقة، يطرح ال�سوؤال نف�سه حول كيفية 
ارتباط تكوين الطبقة المتو�سطة بالتمييز الجتماعي داخل المجتمع؟ ي�ستخدم الموؤ�سر 
الطبقي – يتاألف من خم�سّيات، اأي خم�ص مجموعات مت�ساوية الحجم )تقريبًا( – 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال. وي�ستند الموؤ�سر على متغّيرات عّدة بما في ذلك م�ستوى 
تعليم الأب، وترتيب الثروة، وملكية المنازل، والتقييم الذاتي القت�سادي للعائلة عام 
2016 )الجدول 8.6، انظر اأي�سًا الف�سل 2(. اإن المالمح الرئي�سية للموؤ�سر الطبقي 
هي اأن التركيبة الجندرية والعمرية في المجموعات الخم�ص موّزعة بالت�ساوي وهي 
متجان�سة ن�سبيًا. لكن فيما يتعلق بالو�سع الجتماعي، اإن اأقّل من الن�سف فقط عازبون 
�سمن المجموعة التي تنتمي اإلى الطبقات الجتماعية الدنيا، بينما ي�سل هذا الرقم في 
المجموعة الأعلى اإلى اأكثر من ثالثة اأرباع )78%(. ووفًقا لذلك، ل يزال الكثير من 

اأفراد هذه المجموعة يعي�سون مع والديهم )%83(. 
بربط التركيبة الطبقية بالموؤ�سر الطبقي، ترت�سم �سورة اأكثر دّقة للتركيبة الطبقية 
الداخلية: اأ�سبحت مجموعتا الطبقة المتو�سطة الآن متباينتين داخليًا وتم تق�سيم كّل 
منهما اإلى خم�ص مجموعات )الجدول 8.6(. من اأجل تب�سيط التحليالت ومقارنة 
خ�سائ�ص المجموعة على نحو اأف�سل، تم تجميع المجموعات الع�سر �سمن خم�ص 
8.2 هذه ال�سورة الدقيقة جداً  مجموعات مت�ساوية تقريبًا بالحجم. يربط الر�سم 
للتمو�سع الطبقي بكّل دولة على حدة، وتك�سف عن اأنماط كّل منها. بهذه الطريقة، 
يدمج ت�سنيفان ببع�سهما بع�سًا. اأوًل يطّبق التقييم الذاتي )الأقّل مو�سوعية( لل�سباب 
حول التركيبة الطبقية للعائلة لتحديد “الطبقة العليا” اأو “الطبقة المتو�سطة الدنيا”. 
اأجل تحديد المجموعات  ثانيًا ُيح�سب الموؤ�سر الطبقي )الأكثر مو�سوعية(، من 

الفرعية لكلّ من الطبقات الدنيا والمتو�سطة والعليا.
اإذا ُطّبق متو�سط   الّدخل ال�سهري لالآباء والم�ستطَلعين )الذكور( لمجموعات 
جديد  ترتيب  اإلى  ل  التو�سّ يتم  للت�سنيف،  كاأ�سا�ص  ال�سّت  المتو�سطة  الطبقة 
ال�سارم  والت�سنيف  للمجموعات  ال�سابق  الترتيب  يك�سر  الفرعية  للمجموعات 

الجدول 8.6 الت�سنيف الطبقي وفقاً للموؤ�سر الطبقي

الطبقة المتو�سطة ثريةالطبقة
العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا

معوزة جداًفقيرة

الفئة

22136787الدنيا )%21(

512262210المتو�سطة الدنيا )%21(

10263093المتو�سطة )%24(

18302120المتو�سطة العليا )%20(

65301000العليا )%14(

100100100100100

ال�سوؤال 47، الموؤ�سر الطبقي.
مالحظة عدد العينة = 9.000. الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | الخطوط 
ال�سوداء تجمع وتحّدد الطبقة المتو�سطة التي ت�سّم اثني ع�سر ق�سمًا �سمن �سّت مجموعات فرعية مختلفة: الطبقة 
المتو�سطة العليا والفئات الدنيا؛ الطبقة المتو�سطة العليا والفئات المتو�سطة العليا؛ الطبقة المتو�سطة العليا والفئات 
العليا؛ الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات الدنيا؛ الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات المتو�سطة؛ الطبقة المتو�سطة الدنيا 

والفئات العليا.

العليا وال�سفلى. الآن، بات يحّل وراء الطبقة المتو�سطة  في الطبقتين المتو�سطتين 
العليا الفرعية مع الفئات العليا المجموعُة الفرعية التي تت�سّكل من الطبقة المتو�سطة 
ال�سفلى والفئات العليا والمتو�سطة العليا. اأما المجموعتان الفرعيتان الأخرى للطبقة 
المتو�سطة العليا، فال تحاّلن �سوى في المرتبتين الثالثة والرابعة. هذا يعني اأنه يمكن 
تحديد الت�سنيف الطبقي الذاتي لل�سباب ب�سورة اأو�سح، على الأقّل من هذا المنظور 
القت�سادي: يجب تغيير ترتيب مجموعة فرعية واحدة خ�سو�سًا تلك التي ت�سمل 
الطبقة المتو�سطة الدنيا التي �سّجلت اأعلى ترتيب للدخل. بتعبير اآخر: اإن ت�سنيف 
الطبقة المتو�سطة الدنيا كان ناتجًا عن التقييم الذاتي؛ ت�سمل هذه “الطبقة” ن�سف 
العينة الإجمالية. اإذا ما نظرنا عن كثب اإلى هذه المجموعة الكبيرة بعد�سة الموؤ�سر 
اإلى الطبقة  الطبقي، يمكننا تحديد ثالث مجموعات فرعية )كما الحال بالن�سبة 
المتو�سطة العليا(. ت�سبح المجموعة العليا، وهي بالتالي المجموعة الفرعية الأغنى 
العليا، في حال تم  “جزءاً” من الطبقة المتو�سطة  �سمن الطبقة المتو�سطة الدنيا، 

ا�ستخدام الدخل ال�سهري لالأب وابنه كمعايير ت�سنيفية.
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الطبقي  الترتيب  بين  الم�ساهاة  اإلى  اأكثر  نلجاأ  الداخلي،  التمايز  بناءً على هذا 
الفردي لالأ�سخا�ص الذين تتراوح اأعمارهم بين 20 و30 �سنة مع الو�سع القت�سادي 
لعائالتهم في 2010 و2011 )انظر الجدول 8.7(. يك�سف هذا عن النمو والخ�سائر 
التي اختبرتها المجموعات الفرعية للطبقة المتو�سطة منذ الربيع العربي، وي�سيء على 
العائالت الفردية. والنتيجة وا�سحة: لقد �سهدت  الحراك الجتماعي من منظور 

الجدول 8.7 الو�سع القت�سادي لعائالت الطبقة المتو�سطة في 2010 و2016

النتماء الطبقي 
)تقييم ذاتي(

فقيرةط. م. الدنياط. م. الدنياط. م. العلياط. م. العلياط. م. الدنياط. م. العليا

مجموعات 
الطبقة المتو�سطة 

)ع = 6274(

الطبقة 
المتو�سطة 

الدنيا والفئات 
العليا 524

الطبقة 
المتو�سطة الدنيا 
والفئات العليا 

والمتو�سطة 
العليا 959

الطبقة المتو�سطة 
العليا والفئات 
المتو�سطة العليا

524

الطبقة 
المتو�سطة العليا 
والفئات الدنيا 

774

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات 
المتو�سطة 969

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات 

المتو�سطة 
1342

1154

الو�سع 
القت�سادي

201039242222151510 جيّد جداً

20164518158432

201057627172645943 جيّد ن�سبياً

201654728386796117

201041276182231 �سيئ ن�سبياً

20162925163249

201002013415 �سيئ جداً

201600011533

الحركة ال�سافية 
)% العائالت(

+8–1–2–12–4–19–38

- حركة 
ت�ساعدية

1614128141110

8151420183048- حركة تنازلية

الأ�سئلة 20، 21، 47، الموؤ�سر الطبقي.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تم ح�سر الفئات العمرية: �ُسمل 
فقط الأ�سخا�ص الذين تتراوح اأعمارهم بين 20 و30 من اأجل اختيار الأ�سخا�ص القادرين على اإجراء مقارنة مع 
الو�سع في 2010 )ع = 6,274(. ف�ساًل على ذلك، تم ا�ستثناء مجموعتين: “الأثرياء” )ع = 83(؛ و“المعوزون” 
)ع = 195(. ت�سير الحقول المحّددة بخطوط اإلى ترّددات اأعلى عام 2016 بالن�سبة اإلى 2010 )فارق اأعلى 

من 5%(. ط. م. = الطبقة المتو�سطة.

الأ�سئلة 35، 47، 75، الموؤ�سر الطبقي.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | البحرين الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات الدنيا والمعوزون = 0. لبنان المعوزون = 0. تون�ص الأثرياء = 0. الأردن الأثرياء = 0. اليمن الأثرياء 
= 0. الالجئون ال�سوريون الأثرياء، الطبقة المتو�سطة العليا والفئات العليا، الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات العليا، 

الطبقة المتو�سطة العليا والفئات المتو�سطة العليا = 0.
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الر�سم 8.2 تركيبة الطبقة المتو�سطة لكّل بلد على حدة

البحرين

الأثرياء

الطبقة المتو�سطة العليا 
والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة العليا والفئات 
المتو�سطة العليا

الطبقة المتو�سطة العليا 
والفئات الدنيا

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات المتو�سطة

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات الدنيا

الفقراء

المعوزون

لبنانم�سر تون�صالمغرب الأردنفل�سطين اليمن الالجئون 
ال�سوريون

جدول ملحق للر�سم 8.2

ط. م. الدنياط. م. العلياط. م. الدنياط. م. العلياط. م. الدنياط. م. العلياالتقييم الطبقي الذاتي

الطبقة المتو�سطة الموؤ�سر الطبقي المح�سوب
العليا والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة العليا 
والفئات المتو�سطة العليا

الطبقة المتو�سطة 
العليا والفئات الدنيا

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات المتو�سطة

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات الدنيا

123456المرتبة

1,9461,248942587534383دخل الأب )€(

1,089707689490475261دخل الم�ستجيب الذكر )€(

7611,3807851,0361,3281,765ع= 7,055

مالحظة يمّثل هذا الجدول الطبقتين المتو�ّسطتين فقط، الم�ستمّدة من التقييم الذاتي للمجيبين – ل ت�سمل مجموعات 
“الأثرياء” و“الفقراء” و“المعوزون”. ي�ستند التق�سيم الداخلي للطبقتين المتو�سطتين على الموؤ�سر الطبقي. يعك�ص 
ترتيب الأعمدة قيمة متو�ّسط الدخل ال�سهري لالأب والبن )اأو الم�ستجيب الذكر(. وفقًا لذلك، يولّد ت�سنيف 
المجموعات الأولى الدخل ال�سهري الأعلى )الطبقة المتو�سطة العليا والفئات العليا(، وتلك التي تحتّل المرتبة 
6 الدخل الأدنى )الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات المتو�سطة الدنيا / الأدنى(. اإن التعليمات لتحديد الدخل )انظر 

الجدول 7.3( تنطبق هنا اأي�سًا. ط. م. = الطبقة المتو�سطة.
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الطبقة المتو�سطة: غياب الأمان واللتزام ال�سيا�سي 

الطبقي  الترتيب  بين  الم�ساهاة  اإلى  اأكثر  نلجاأ  الداخلي،  التمايز  بناءً على هذا 
الفردي لالأ�سخا�ص الذين تتراوح اأعمارهم بين 20 و30 �سنة مع الو�سع القت�سادي 
لعائالتهم في 2010 و2011 )انظر الجدول 8.7(. يك�سف هذا عن النمو والخ�سائر 
التي اختبرتها المجموعات الفرعية للطبقة المتو�سطة منذ الربيع العربي، وي�سيء على 
العائالت الفردية. والنتيجة وا�سحة: لقد �سهدت  الحراك الجتماعي من منظور 

الجدول 8.7 الو�سع القت�سادي لعائالت الطبقة المتو�سطة في 2010 و2016

النتماء الطبقي 
)تقييم ذاتي(

فقيرةط. م. الدنياط. م. الدنياط. م. العلياط. م. العلياط. م. الدنياط. م. العليا

مجموعات 
الطبقة المتو�سطة 

)ع = 6274(

الطبقة 
المتو�سطة 

الدنيا والفئات 
العليا 524

الطبقة 
المتو�سطة الدنيا 
والفئات العليا 

والمتو�سطة 
العليا 959

الطبقة المتو�سطة 
العليا والفئات 
المتو�سطة العليا

524

الطبقة 
المتو�سطة العليا 
والفئات الدنيا 

774

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات 
المتو�سطة 969

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات 

المتو�سطة 
1342

1154

الو�سع 
القت�سادي

201039242222151510 جيّد جداً

20164518158432

201057627172645943 جيّد ن�سبياً

201654728386796117

201041276182231 �سيئ ن�سبياً

20162925163249

201002013415 �سيئ جداً

201600011533

الحركة ال�سافية 
)% العائالت(

+8–1–2–12–4–19–38

- حركة 
ت�ساعدية

1614128141110

8151420183048- حركة تنازلية

الأ�سئلة 20، 21، 47، الموؤ�سر الطبقي.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تم ح�سر الفئات العمرية: �ُسمل 
فقط الأ�سخا�ص الذين تتراوح اأعمارهم بين 20 و30 من اأجل اختيار الأ�سخا�ص القادرين على اإجراء مقارنة مع 
الو�سع في 2010 )ع = 6,274(. ف�ساًل على ذلك، تم ا�ستثناء مجموعتين: “الأثرياء” )ع = 83(؛ و“المعوزون” 
)ع = 195(. ت�سير الحقول المحّددة بخطوط اإلى ترّددات اأعلى عام 2016 بالن�سبة اإلى 2010 )فارق اأعلى 

من 5%(. ط. م. = الطبقة المتو�سطة.

الأ�سئلة 35، 47، 75، الموؤ�سر الطبقي.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | البحرين الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات الدنيا والمعوزون = 0. لبنان المعوزون = 0. تون�ص الأثرياء = 0. الأردن الأثرياء = 0. اليمن الأثرياء 
= 0. الالجئون ال�سوريون الأثرياء، الطبقة المتو�سطة العليا والفئات العليا، الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات العليا، 

الطبقة المتو�سطة العليا والفئات المتو�سطة العليا = 0.
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الر�سم 8.2 تركيبة الطبقة المتو�سطة لكّل بلد على حدة

البحرين

الأثرياء

الطبقة المتو�سطة العليا 
والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة العليا والفئات 
المتو�سطة العليا

الطبقة المتو�سطة العليا 
والفئات الدنيا

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات المتو�سطة

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات الدنيا

الفقراء

المعوزون

لبنانم�سر تون�صالمغرب الأردنفل�سطين اليمن الالجئون 
ال�سوريون

جدول ملحق للر�سم 8.2

ط. م. الدنياط. م. العلياط. م. الدنياط. م. العلياط. م. الدنياط. م. العلياالتقييم الطبقي الذاتي

الطبقة المتو�سطة الموؤ�سر الطبقي المح�سوب
العليا والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات العليا

الطبقة المتو�سطة العليا 
والفئات المتو�سطة العليا

الطبقة المتو�سطة 
العليا والفئات الدنيا

الطبقة المتو�سطة الدنيا 
والفئات المتو�سطة

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات الدنيا

123456المرتبة

1,9461,248942587534383دخل الأب )€(

1,089707689490475261دخل الم�ستجيب الذكر )€(

7611,3807851,0361,3281,765ع= 7,055

مالحظة يمّثل هذا الجدول الطبقتين المتو�ّسطتين فقط، الم�ستمّدة من التقييم الذاتي للمجيبين – ل ت�سمل مجموعات 
“الأثرياء” و“الفقراء” و“المعوزون”. ي�ستند التق�سيم الداخلي للطبقتين المتو�سطتين على الموؤ�سر الطبقي. يعك�ص 
ترتيب الأعمدة قيمة متو�ّسط الدخل ال�سهري لالأب والبن )اأو الم�ستجيب الذكر(. وفقًا لذلك، يولّد ت�سنيف 
المجموعات الأولى الدخل ال�سهري الأعلى )الطبقة المتو�سطة العليا والفئات العليا(، وتلك التي تحتّل المرتبة 
6 الدخل الأدنى )الطبقة المتو�سطة الدنيا والفئات المتو�سطة الدنيا / الأدنى(. اإن التعليمات لتحديد الدخل )انظر 

الجدول 7.3( تنطبق هنا اأي�سًا. ط. م. = الطبقة المتو�سطة.



238

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

ربع العائالت تداعيًا اقت�ساديًا )25%( في حين �سهد اأقّل من الثمن فقط تح�ّسنًا في 
اإلى تنامي ال�ستقطاب الجتماعي:  النتائج  لة، ت�سير  ثروتهم )12%(. في المح�سّ
اإن فئات المجتمع الغنية والفقيرة تنحرف تدريجيًا. فالمجموعات الأكثر ثراًء تّت�سع 
اأكثر وتزداد ثروتها )ي�سير عدد اأكبر من النا�ص هنا اإلى اأن و�سعهم القت�سادي في 
2016 “جّيد جداً”(، في حين اأن المجموعات الأكثر فقراً من الطبقات المتو�سطة 
اأن الو�سع القت�سادي في 2016  اإلى  النا�ص هنا  تزداد حرمانًا )ي�سير المزيد من 
“�سيئ اإلى حّد ما” اأو “�سيئ جداً”(. اإن ق�سمًا كبيراً من الحراك الجتماعي التنازلي 
�سدر عن المجموعة الفرعية الأدنى للطبقة المتو�سطة و�سوًل اإلى مجموعة الفقراء. 
وينعك�ص هذا في وجهة نظر ال�سباب. اأّكد محمد من الزرقاء في الأردن البالغ من 

العمر 26 �سنة:

حتى بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ص الذين لديهم وظائف في كّل من القطاعين 
العام والخا�ص، الأجور لي�ست عالية بما فيه الكفاية، والنا�ص يعي�سون 
تحت عتبة الفقر. في الما�سي، كانت هناك ثالث طبقات – الفقراء، 
الطبقة المتو�سطة، الأغنياء – ولكن الآن ل اأرى �سوى الفقراء والأغنياء. 
لقد ُق�سي على الطبقة المتو�سطة. اأ�سبحت الحياة برّمتها اليوم تقت�سر 
على النوم والعمل للح�سول على المال، ب�سورة يومية. اأنا اأُعّد فقيراً 
الترفيه عن  تعني ترف  المتو�سطة  الطبقة  ذاتي فقط.  واأعي�ص لأعيل 
النف�ص. الطبقة المتو�سطة تعني العي�ص فوق عتبة الفقر، ولكن لالأ�سف 

.(OJ–11) اليوم اأ�سبح الجميع يعي�سون تحت عتبة الفقر

�ساركنا معتّز من القاهرة البالغ من العمر 29 �سنة تقييمه:

حتى وقت قريب، اأي قبل الثورة، كانت الطبقة المتو�سطة موجودة 
وكان حجمها كبيراً. لكنها الآن بداأت تتال�سى. في الما�سي، كان 
من وجهة  الآن،  لكن  والأغنياء.  متو�سطة  وطبقة  فقيرة  طبقة  هناك 
.(EG–3) نظري، لم يبَق �سوى طبقتين: اإحداهما فقيرة والأخرى غنية

الجدول 8.8 اللتزام والعمل ال�سيا�سي لدى �سباب الطبقة المتو�سطة

فقيرة ط. م. الدنيا ط. م. الدنيا  ط. م. العليا  ط. م. العليا  ط. م. الدنيا  ط. م. العليا النتماء الطبقي )تقييم ذاتي( 

الطبقة المتو�سطة مجموعات الطبقة المتو�سطة
الدنيا والفئات 

العليا 

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات 

العليا والمتو�سطة 
العليا 

الطبقة 
المتو�سطة 

العليا والفئات 
المتو�سطة العليا

الطبقة 
المتو�سطة العليا 
والفئات الدنيا 

الطبقة 
المتو�سطة 

الدنيا والفئات 
المتو�سطة 

الطبقة 
المتو�سطة 

الدنيا والفئات 
المتو�سطة 

التحّرك ال�سيا�سي
23252930323137– اللتزام ال�سيا�سي: “مرتفع”

13121515181716– العمل ال�سيا�سي: “مرتفع”

ل النظام ال�سيا�سي المف�سّ
40374340413537– النظام الديموقراطي

36332523232422– رجل قوّي

69911111313– دولة دينية )ال�سريعة(

دور الدولة
77788078757674– “دور اأكبر”

62615961666563“ال�سمان الجتماعي”

ال�سوؤال 159 “اإذا كان هناك �سيء مهّم لك وتريد �سماع �سوتك اأو اأن يكون لك تاأثير �سيا�سي، اأي من الخيارات 
التالية �ستفّكر في اللجوء اإليها اأو العك�ص؟ هل �ستقوم بـ...” )11 اإجابة محتملة، مثاًل: “الم�ساركة في مظاهرة”(. 
من خيارات الإجابة )“لن تفعل قطعًا” = 1، “محتمل األ تفعل” = 2، “ربما تفعل” = 3، “محتمل اأن تفعل” 
= 4، “بالتاأكيد �ستفعل” = 5( ح�سبنا المتو�ّسطات و�سّنفناها �سمن ثالث فئات من اللتزام ال�سيا�سي: “دون 

جواب” (1≥) = 36%؛ “منخف�ص” (2–1<) = 35%؛ “مرتفع” (2<) = %30.
ال�سوؤال 160: “اأي من هذه الخيارات ا�ستخدمتها اأو �ساركت فيها؟”، ح�سبنا مجموع الإجابات بـ“نعم” )مثاًل 
�سارك 22% في النتخابات، و12% في مظاهرة؛ و7% قاطعوا �سراء ب�سائع معينة؛ ال�سخ�ص الذي �سارك في 
الأن�سطة الثالثة كافة يح�سل بذلك على 3 نقاط( و�سّنفناها اإلى ثالث فئات من العمل ال�سيا�سي: “معدوم” )0 
نقطة( = 65%؛ “منخف�ص” )نقطة واحدة( = 20%؛ “مرتفع” )2–11 نقطة( = 15%. ُتعتبر مجّرد الم�ساركة 

في النتخابات بمكانة عمل �سيا�سي “منخف�ص”.
“نظام  الممكنة:  الإجابات  تف�سله؟”،  الذي  ال�سيا�سي  النظام  هو  ما  العالم،  اإلى  نظرت  “اإذا   :113 ال�سوؤال 
ديموقراطي” )39%(؛ “رجل/ امراأة قوية تحكم البالد” )26% / 1%(؛ “نظام ديموقراطي واإ�سالمي م�سترك” 
اإ�ستراكي واإ�سالمي  “نظام  “نظام ا�ستراكي” )1%(؛  ال�سريعة )11%(؛  اأ�سا�ص  “دولة دينية قائمة على  )11%(؛ 

م�سترك )2%(؛ “نظام دون دول قومية” )0(؛ “�سيء اآخر” )1%(؛ “ل اأعرف” )%7(.
الأ�سئلة 113، 115، 116، 159، 160.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | لم يجب الالجئون ال�سوريون في 
لبنان عن ال�سوؤالين 159 و160 )العدد = 8000(. تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص اأعلى مجموع لكّل 

�سّف. ط. م. = الطبقة المتو�سطة.
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الطبقة المتو�سطة: غياب الأمان واللتزام ال�سيا�سي 

ربع العائالت تداعيًا اقت�ساديًا )25%( في حين �سهد اأقّل من الثمن فقط تح�ّسنًا في 
اإلى تنامي ال�ستقطاب الجتماعي:  النتائج  لة، ت�سير  ثروتهم )12%(. في المح�سّ
اإن فئات المجتمع الغنية والفقيرة تنحرف تدريجيًا. فالمجموعات الأكثر ثراًء تّت�سع 
اأكثر وتزداد ثروتها )ي�سير عدد اأكبر من النا�ص هنا اإلى اأن و�سعهم القت�سادي في 
2016 “جّيد جداً”(، في حين اأن المجموعات الأكثر فقراً من الطبقات المتو�سطة 
اأن الو�سع القت�سادي في 2016  اإلى  النا�ص هنا  تزداد حرمانًا )ي�سير المزيد من 
“�سيئ اإلى حّد ما” اأو “�سيئ جداً”(. اإن ق�سمًا كبيراً من الحراك الجتماعي التنازلي 
�سدر عن المجموعة الفرعية الأدنى للطبقة المتو�سطة و�سوًل اإلى مجموعة الفقراء. 
وينعك�ص هذا في وجهة نظر ال�سباب. اأّكد محمد من الزرقاء في الأردن البالغ من 

العمر 26 �سنة:

حتى بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ص الذين لديهم وظائف في كّل من القطاعين 
العام والخا�ص، الأجور لي�ست عالية بما فيه الكفاية، والنا�ص يعي�سون 
تحت عتبة الفقر. في الما�سي، كانت هناك ثالث طبقات – الفقراء، 
الطبقة المتو�سطة، الأغنياء – ولكن الآن ل اأرى �سوى الفقراء والأغنياء. 
لقد ُق�سي على الطبقة المتو�سطة. اأ�سبحت الحياة برّمتها اليوم تقت�سر 
على النوم والعمل للح�سول على المال، ب�سورة يومية. اأنا اأُعّد فقيراً 
الترفيه عن  تعني ترف  المتو�سطة  الطبقة  ذاتي فقط.  واأعي�ص لأعيل 
النف�ص. الطبقة المتو�سطة تعني العي�ص فوق عتبة الفقر، ولكن لالأ�سف 

.(OJ–11) اليوم اأ�سبح الجميع يعي�سون تحت عتبة الفقر

�ساركنا معتّز من القاهرة البالغ من العمر 29 �سنة تقييمه:

حتى وقت قريب، اأي قبل الثورة، كانت الطبقة المتو�سطة موجودة 
وكان حجمها كبيراً. لكنها الآن بداأت تتال�سى. في الما�سي، كان 
من وجهة  الآن،  لكن  والأغنياء.  متو�سطة  وطبقة  فقيرة  طبقة  هناك 
.(EG–3) نظري، لم يبَق �سوى طبقتين: اإحداهما فقيرة والأخرى غنية

الجدول 8.8 اللتزام والعمل ال�سيا�سي لدى �سباب الطبقة المتو�سطة

فقيرة ط. م. الدنيا ط. م. الدنيا  ط. م. العليا  ط. م. العليا  ط. م. الدنيا  ط. م. العليا النتماء الطبقي )تقييم ذاتي( 

الطبقة المتو�سطة مجموعات الطبقة المتو�سطة
الدنيا والفئات 

العليا 

الطبقة المتو�سطة 
الدنيا والفئات 

العليا والمتو�سطة 
العليا 

الطبقة 
المتو�سطة 

العليا والفئات 
المتو�سطة العليا

الطبقة 
المتو�سطة العليا 
والفئات الدنيا 

الطبقة 
المتو�سطة 

الدنيا والفئات 
المتو�سطة 

الطبقة 
المتو�سطة 

الدنيا والفئات 
المتو�سطة 

التحّرك ال�سيا�سي
23252930323137– اللتزام ال�سيا�سي: “مرتفع”

13121515181716– العمل ال�سيا�سي: “مرتفع”

ل النظام ال�سيا�سي المف�سّ
40374340413537– النظام الديموقراطي

36332523232422– رجل قوّي

69911111313– دولة دينية )ال�سريعة(

دور الدولة
77788078757674– “دور اأكبر”

62615961666563“ال�سمان الجتماعي”

ال�سوؤال 159 “اإذا كان هناك �سيء مهّم لك وتريد �سماع �سوتك اأو اأن يكون لك تاأثير �سيا�سي، اأي من الخيارات 
التالية �ستفّكر في اللجوء اإليها اأو العك�ص؟ هل �ستقوم بـ...” )11 اإجابة محتملة، مثاًل: “الم�ساركة في مظاهرة”(. 
من خيارات الإجابة )“لن تفعل قطعًا” = 1، “محتمل األ تفعل” = 2، “ربما تفعل” = 3، “محتمل اأن تفعل” 
= 4، “بالتاأكيد �ستفعل” = 5( ح�سبنا المتو�ّسطات و�سّنفناها �سمن ثالث فئات من اللتزام ال�سيا�سي: “دون 

جواب” (1≥) = 36%؛ “منخف�ص” (2–1<) = 35%؛ “مرتفع” (2<) = %30.
ال�سوؤال 160: “اأي من هذه الخيارات ا�ستخدمتها اأو �ساركت فيها؟”، ح�سبنا مجموع الإجابات بـ“نعم” )مثاًل 
�سارك 22% في النتخابات، و12% في مظاهرة؛ و7% قاطعوا �سراء ب�سائع معينة؛ ال�سخ�ص الذي �سارك في 
الأن�سطة الثالثة كافة يح�سل بذلك على 3 نقاط( و�سّنفناها اإلى ثالث فئات من العمل ال�سيا�سي: “معدوم” )0 
نقطة( = 65%؛ “منخف�ص” )نقطة واحدة( = 20%؛ “مرتفع” )2–11 نقطة( = 15%. ُتعتبر مجّرد الم�ساركة 

في النتخابات بمكانة عمل �سيا�سي “منخف�ص”.
“نظام  الممكنة:  الإجابات  تف�سله؟”،  الذي  ال�سيا�سي  النظام  هو  ما  العالم،  اإلى  نظرت  “اإذا   :113 ال�سوؤال 
ديموقراطي” )39%(؛ “رجل/ امراأة قوية تحكم البالد” )26% / 1%(؛ “نظام ديموقراطي واإ�سالمي م�سترك” 
اإ�ستراكي واإ�سالمي  “نظام  “نظام ا�ستراكي” )1%(؛  ال�سريعة )11%(؛  اأ�سا�ص  “دولة دينية قائمة على  )11%(؛ 

م�سترك )2%(؛ “نظام دون دول قومية” )0(؛ “�سيء اآخر” )1%(؛ “ل اأعرف” )%7(.
الأ�سئلة 113، 115، 116، 159، 160.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | لم يجب الالجئون ال�سوريون في 
لبنان عن ال�سوؤالين 159 و160 )العدد = 8000(. تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص اأعلى مجموع لكّل 

�سّف. ط. م. = الطبقة المتو�سطة.



240

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

الأق�سام  اإلى  المتو�سطة وتمتّد  الطبقة  قلب  المجتمعية من  القطيعة  تن�ساأ هذه 
�سمن  ثالثة  اأ�سل  من  مجموعتين  اإلى  ينتمون  الذين  ال�سباب  عدد  اإن  الفقيرة؛ 
 ” بـ“جّيد جداً لعائلتهم  القت�سادي  الو�سع  قّيموا  الذين  العليا،  المتو�سطة  الطبقة 
في 2016، يتقّل�ص مقارنة مع 2010. يتناق�ص هذا مع انخفا�ص �سغير في عدد 
”. لكن كلما  “�سيئ جداً ما” اأو  اإلى حّد  “�سيئ  الو�سع  يرون  الذين  الأ�سخا�ص 
المناطق  في  و�سوحًا  اأكثر  الخ�سائر  كانت  اإجماًل،  الجتماعية  الفئة  تداعت 
” و“جّيد اإلى حّد ما”( والنمو في المناطق ال�سلبية )“�سيئ  الإيجابية )“جّيد جداً
التنازلية” الأخيرة  “الحركة  في  ”(، كما هو وا�سح  “�سيئ جداً ما” اأو  اإلى حّد 
الماأ�ساوية  الجتماعية  التنازلية  الحركة  تنعك�ص  الواقع،  في   .)8.7 )الجدول 
بتو�ّسع مجموعة الفقراء. اإن الأ�سخا�ص الأكثر تاأثراً بالتدهور القت�سادي، وهذا 
الأ�سر(  لبنان )64% من  في  ال�سوريون  الالجئون  الم�ستغرب، هم  بالأمر  لي�ص 
 )%22( والم�سريون   )%23( الفل�سطينيون  اأي�سًا  لكن   ،)%59( واليمنيون 
واللبنانيون )17%(. اأما الأ�سر التي ت�سّجل ارتقاء اقت�ساديًا – ل توازي حتى عدد 
ن�سف الأ�سر التي ت�سّجل هبوطًا –، فتترّكز في فل�سطين )25%( والأردن )%17( 
القت�سادي مع  للو�سع  التقييم  يتطابق هذا  والمغرب )15%( وم�سر )%13(. 
من  يعانون  الذين  الأ�سخا�ص  اإن  لل�سباب؛  اليومية  الحياة  من  اأخرى  مجالت 
مر�سية  بحياة  عي�سهم  اإمكانات  و�سف  اإلى  مياًل  الأكثر  هم  اجتماعي  تدهور 
ال�سيا�سي والثقة  الو�سع  اأي�سًا على  ينطبق غياب ال�ستقرار  غير م�ستقّرة نوعًا ما. 
اليقين موجوداً في كّل  ي�سبح غياب  ال�سخ�سية.  بقدراته  الفرد  بالأ�سدقاء وثقة 
مكان ومحفوراً في الحياة اليومية. ب�سرى، فتاة عزباء من اأبين في اليمن تبلغ من 

العمر 18 �سنة، توؤّكد:

لدي نظرة �سلبية اإذ اإنني اأرى الجانب المظلم للم�ستقبل. اأيًا كانت 
�سبيل  على  جيدة.  نتائج  اأي  لها  يكون  لن  نبذلها،  التي  الجهود 
المثال، �سوف اأتخّرج في الم�ستقبل القريب ثم �ساأبحث عن وظيفة 
الحكومية هي  ال�سوؤون  اأعثر على واحدة لأن كّل  لن  اأنني  واأعتقد 
بين اأيدي مجموعات معّينة. ظروف البلد �سيئة وهي تنتقل من �سيئ 
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اأ�سواأ. ي�سهد المجتمع تدهوراً في كّل المجالت: القت�سادي  اإلى 
والجتماعي وال�سيا�سي. اأخ�سى اأن ي�سوء هذا التدهور خ�سو�سًا مع 
.(YE–1) ارتفاع الأ�سعار والتوقف عن دفع الأجور وانعدام الأمن

�سّرح جواد وهو �ساب في التا�سعة ع�سر من العمر من اإربد في الأردن:

الخوف من الفقر: اأخ�سى األ اأكون قادراً على �سراء �سيارة اأو تكّبد 
تكاليف الزواج اأو التعليم، اأو بناء منزل. النا�ص فقراء اإّما لأن اآباءهم 
متعطلون عن العمل ول ي�ستطيعون توفير العلم لأطفالهم، واإّما اأنهم 
يعملون ولكن الراتب غير ثابت ولي�ص هناك تاأمين لهم ولعائالتهم. 
عملهم يكفي لتغطية الحاجات الأ�سا�سية فقط لأ�سرهم. يمكنني اأن 
بلد  اإلى  ي�سافرون  اأ�سخا�ص  بالعمل. هناك  الفقر  نف�سي من  اأحمي 
اآخر للعمل بدًل من خدمة بلدهم والعي�ص في الفقر، لأن الرواتب 
الم�ستقبل لأن  ب�ساأن  متفائاًل  ل�ست  اأنا  الأردن.  في  للغاية  منخف�سة 
الو�سع القت�سادي الحالي في الأردن �سيئ ووظيفتي ل توؤمن لي راتبًا 
جّيداً بما فيه الكفاية لأحمي نف�سي. اإنها ل ت�ستوفي متطلباتي. كما 
اأن فر�ص العمل قليلة جداً في الأردن، الأمر الذي يرغم الخريجين 
ال�سباب على ال�سفر اإلى الخارج بحثًا عن العمل. ب�سفتي �سابًا عاماًل 

.(JO–1) غير طالب، ماذا �سيكون م�سيري هناك؟ 

ال�سيا�سي؟ النظام  نوع من  ال�سيا�سية لأي  التعبئة 

وتحركات  ال�سيا�سة  بالأهداف  التنازلية  القت�سادية  الحركة  نربط  يلي،  ما  في 
8.8(. يمكن  الجدول  )انظر  اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  ال�سباب في منطقة 
الغالب و�سط  في  ال�سيا�سية(  )الأهداف  �سيا�سية  اإجراءات  باّتخاذ  اهتمام  تلّم�ص 
الجماعات التي تاأثرت ب�سّدة بالتقهقر الجتماعي، والأمر ملحوظ ب�سورة اأ�سا�سية 
في اأو�ساط الفقراء. تنتقل وتيرة الن�ساط ال�سيا�سي الحالي )العمل ال�سيا�سي( اإلى حّد 
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ما اإلى مجموعات الطبقة المتو�سطة الدنيا التي ل تزال عر�سة للتاأثر بالنجراف 
اإنما التي تتمّتع بموارد اأكبر  الجتماعي ال�ستقطابي وفقدان الأمن القت�سادي، 
فالأ�سخا�ص  بع�سًا،  ببع�سها  بو�سوح  والتحّركات  الأهداف  ترتبط  الفقراء.  من 
ومع  �سيا�سيًا.  نا�سطين  كثيرة  اأحيان  في  هم  �سيا�سية حادة  اأهداف  لديهم  الذين 
ذلك، يقت�سر العمل ال�سيا�سي على فئة �سغيرة من ال�سباب: ثلثهم فقط لديهم النية 
للم�ساركة في العمل ال�سيا�سي، ف�سد�ص ال�سباب الم�ستطَلعين فقط يهتّمون بالعمل 
ال�سيا�سي الفعلي الذي يتجاوز مجّرد الم�ساركة في النتخابات. اأما بالن�سبة اإلى 
 )%21( واليمن   )%25( فل�سطين  في  ال�سباب  فيتخّطى  حدة،  على  دولة  كّل 
وتون�ص وم�سر )19% لكّل منهما( المعّدل   في هذا ال�سدد )انظر الف�سل 13(.
يمكن  �سيا�سية؟  غير  المتو�سطة  الطبقة  غالبية  اعتبار  يمكن  هل  النتيجة،  في 
طرح ال�سوؤال على نحو مختلف: ما هي الروابط الموجودة بين الترتيب الطبقي 
الدولة؟ في  المطلوب من  ل والدور  المف�سّ ال�سيا�سي  والنظام  ال�سيا�سية  والتعبئة 
اأي طبقة يترّكز الدعم لالأنظمة ال�سيا�سية الأربعة الأكثر تف�سياًل: نظام ديموقراطي 
اأنظمة ديموقراطية؛  ال�سالمية؛  ال�سريعة  مبنية على  دينية  اإ�سالمي م�سترك؛ دولة 
ن�سبة دعم  باأكبر  الديموقراطي  النظام  البالد؟ في حين حظي  رجل قوي يحكم 
مدعوم  القوي  الحاكم  مجزاأة:  انتخابية  دائرة  قيام  اإلى  ميول  هناك  اإجماًل، 
ل  فهو مف�سّ الإ�سالمية،  ال�سريعة  المبني على  الديني  النظام  اأما  الأثرياء.  اأكثر من 
المقام  في  فتوؤيد  المتو�سطة،  الطبقة  نواة  اأما  الفقيرة.  الطبقات  لدى  بالأحرى 
تلعب  دولة  في  يرغبون  الم�ستطَلعين  اأرباع  ثالثة  الديموقراطي.  النظام  الأول 
على  الح�سول  في  بالرغبة  يتعلق  فيما  ول�سيما  اليومية،  الحياة  في  اأكبر  دوراً 
في  تقريبًا.  ال�سباب  ثلثي  اإلى  بالن�سبة  القائمة  ذلك  يت�سّدر  اجتماعي.  �سمان 
اإلى ال�ستقرار والأمان القيم الأ�سا�سية لل�سباب، وتحقيقها  الواقع، ي�سّكل التوق 
الوقت  في  اإنما   ،)3 الف�سل  )انظر  الم�ستقبل  اإلى  بالن�سبة  الأولية  الأهداف  من 
فال�سباب  ما،  حّد  اإلى  مت�سارب  اأمر  التنفيذ  حّيز  و�سعها  اأن  يّت�سح  الحالي، 
يعّبرون في الوقت نف�سه عن غياب ثقتهم العميقة بال�سيا�سيين والموؤ�س�سات مثل 
الأ�سا�سية،  تلبية الحتياجات  قادرة على  لدولة  توقًا  اأن هناك  البرلمان، في حين 
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اأزمنة  في  ي�سعب تحقيقه  القومية  الدول  توؤّمنه  الذي  الأمن  النوع من  لأن هذا 
الرغبة  ورغم  الم�سلحة.  وال�سراعات  ال�سيا�سية  وال�سطرابات  العولمة  تف�ّسي 
اإيمانًا مذهبيًا  ُيعتبر  الذي  الإ�سالم  اأهمية  تحتّل  ال�سباب،  العديد من  لدى  القوية 
الأ�سخا�ص  اأرباع  فثالثة  اإليهم.  بالن�سبة  فاأكثر  اأكثر  محوريًا  موقعًا  جداً  خا�سًا 
اأخرى،  اأي مجموعة  اأكثر من  يوؤّكدون  القت�سادي،  التدهور  يعانون من  الذين 

م�ستقّر. ال�سخ�سي  اإيمانهم  اأن 

خال�سة

من وجهة نظر ال�سباب، ت�سّكل الطبقة المتو�سطة جزءاً كبيراً من المجتمع العربي، 
لكن النتماء اإليها لي�ص اختياراً حّراً. َتظهر الطبقات الجتماعية كنتيجة �سياقات 
طويلة وم�ستمرة بين اأجيال عّدة، ونتيجة الرابط بين العالقات الجتماعية. ُيحّدد 
الو�سع العلمي والمهني لالآباء ال�سلوك ال�ستهالكي والترفيهي لل�سباب في منطقة 
اأفريقيا، وي�سّكل عالمات دليلية، وي�ساهم في ا�ستن�ساخ  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
القطيعة  من  عدة  لأنماط  كان  ذلك،  ومع  التالي.  الجيل  لدى  الطبقي  النتماء 
تاأثير في المجتمعات العربية والأنماط الطبقية. على المدى الطويل، ُفقد الأمان 
القت�سادي ب�سبب التحولت في الهيكليات المهنية المرتبطة بتفكيك دول الرعاية 
وفقدان الوظائف العامة الثابتة )انظر الف�سل 7(. على المدى المتو�سط، تطّورت 
ال�سطرابات كالحرب والعنف الم�سلح والثورات والحروب الأهلية منذ الربيع 
المتو�سطة  الطبقات  تنق�سم  اإلى تفاقم فقدان الأمن الجتماعي.  اأّدى  العربي، ما 
اإلى مجموعات تتميز بدرجات متفاوتة من فقدان الأمن وال�ستقرار. اإنها تنهار. 
يتاأثر  العواقب.  “تداعي الأمور” (Achebe [1958] 2001) ل يخلو الأمر من  عند 
جيل ال�سباب على نحو خا�ص بديناميات ال�ستقطاب الجتماعي والقت�سادي، 
تبلغ  التي  ال�سيا�سية  التعبئة  اأوًل  متناق�ستين:  يتجزاأ من عمليتين  وي�سّكل جزءاً ل 
اأعلى م�ستوياتها �سمن المجموعات التي �سهدت اأ�سرها حركة اجتماعية تنازلية، 
ولكن حتى النا�سطون ل يدركون في اأحيان كثيرة تعقيد الأ�سباب الم�سوؤولة عن 
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الم�سوؤولية على حكومتهم  اأحيان كثيرة  النتيجة وفي  في  حرمانهم، ويحّملون 
ثبات  الطبقية،  المواقع  اختفاء  جانب  اإلى  يخ�سر،  الجيل  هذا  اإن  ثانيًا  فقط، 
الهيكليات الجتماعية،  تنهار  ال�سخ�سية. عندما  الهويات الجتماعية والآفاق 
يبقى  ما  ال�سيا�سة؛  اإلى  بالن�سبة  الأقل  على  الدولة،  مع  التماهي  �سهاًل  يعود  ل 
الخيارات  تعك�ص  نتيجة ذلك،  ال�سخ�سي.  )الديني(  بالعائلة والإيمان  الثقة  هو 

التجارب. ال�سيا�سية هذه  الأنظمة  اإلى  بالن�سبة  ال�سباب  لدى  لة  المف�سّ
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يورغ ِغرِتل وتمارا فيرتكي

الحتجاجات  نتيجة  المتكّرر  النحو  هذا  على  تاأّثرت  العالم  في  قليلة  مناطق 
المتكّررة على �سعر الخبز، والأزمات الغذائية وال�سطرابات ال�سيا�سية المرتبطة 
بها، مثل منطقة �سمال اأفريقيا وال�سرق الأو�سط ما بعد ال�ستعمار. لكن ما يعرف 
بالربيع العربي الذي ت�سّببت فيه الثورات في تون�ص وم�سر، اإلى جانب ال�سراعات 
المواطنين  اإلى كثير من  بالن�سبة  الم�سّلحة في �سوريا واليمن، هو ظاهرة جماعية 
للحدود لنعدام  اإقليمية عابرة  الجماعية: تجربة  التجربة  من  نوعًا جديداً  ب�سفته 
الأمن الغذائي. اإن المطالب العامة بال�سيادة الغذائية التي تم التعبير عنها بال�سعارات 
“العي�ص،  على  الح�سول  بحّق  للمطالبة   2011 عام  ُرفعت  التي  الحتجاجية 
تاأمين  اأهمية  اإلى  النظام” ترمز  “اإ�سقاط  العدالة الجتماعية” والرغبة في  الحرية، 
المعي�سة، وفي الوقت نف�سه اإلى ف�سل الحكومات المعنية في تاأمين الحتياجات 
اأي  الو�سوح في  اليقين والظلم بهذا  لم تظهر م�ساعر غياب  ل�سعبها.  الأ�سا�سية 
ل�سمان  ُتبذل  التي  الهائلة  بالجهود  ظهرت  كما  اليومية  الحياة  من  اآخر  مجال 
�سالمة الأ�سرة وتوفير حاجتها من الطعام كّل يوم. في اأحيان كثيرة، يترافق انعدام 
الأمن الغذائي مع العنف. وخ�سو�سًا في حالت الحرب الأهلية والجوع، يكون 
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بع�سًا. ي�سف غالتونغ  ببع�سهما  المبا�سر مترابطين جداً  الهيكلي والعنف  العنف 
(Galtung 1969) العنف اأنه �سبب الختالف بين الممكن والراهن، اأي الختالف 

بين “ما كان ممكنًا” و“ما هو فعليًا”. وبينما ي�سمل العنف المبا�سر المواجهات 
النا�ص من  يمنع  الهيكلية الجتماعية؛ وهو  الهيكلي في  العنف  يندرج  المبا�سرة، 

تاأمين احتياجاتهم الأ�سا�سية، اإذن، هو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالظلم الجتماعي.
اإن خطر الوقوع في براثن الفقر  اإلى عدد من العائالت العربية اليوم،  بالن�سبة 
اأي وقت م�سى. لكن،  اأكثر من  بهم  الطعام يحدق  تاأمين  القدرة على  وفقدان 
اأحيان كثيرة هم محّركي الحتجاجات في 2011،  ال�سباب في  في حين كان 
الغذائي والجوع.  الأمن  لفقدان  الأكثر عر�سة  الفئات  ي�سّكلون بحّد ذاتهم  ل 
التغذية  �سوء  من  للمعاناة  عر�سة  اأكثر  ال�سّن  وكبار  الحوامل  والن�ساء  فالأطفال 
ال�سباب  الأمرا�ص.  مع  الغذائي  النق�ص  ترافق  اإذا  خا�سة  الوخيمة،  وعواقبها 
هم، اأكثر من اأهلهم ربما، اأع�ساء الأ�سرة الأكثر قدرة على ال�سمود. فهم عمومًا 
يتحّملون م�سوؤوليات اأقّل من والديهم، ولكنهم قد ي�سطرون بالطبع، في اأوقات 
اأكبر. في  المهمات والت�سّرف بم�سوؤولية  بالمزيد من  اإلى ال�سطالع  الأزمات، 
بالأمن والجوع ب�سورة  المتعّلقة  الأ�سئلة  البالغين يجاوبون  ال�سباب  اإن  النتيجة، 
مختلفة عن والديهم. �سنطرح م�ساألة ترابط فقدان الأمن الغذائي والعنف في غالبية 
الأحيان، وتاأثير ذلك في المجموعات الفقيرة وال�سعيفة على وجه الخ�سو�ص. 
رغم اأننا نعلم اأنها توؤثر ب�سّدة في الأو�ساع الب�سرية، مت�سّببة في ا�سطراب اجتماعي 
ال�سببية للجوع  الهيكلية  القليل عن  الأخالقية، ل نعرف �سوى  للمعايير  وفقدان 
اإن  الخا�سة.  والأرباح  التجارية  المعامالت  ل�سال�سل  ال�سيا�سي  القت�ساد  وعن 
الحّجة التي نعر�سها ب�ساأن ف�ساءات فقدان الأمن تتجّلى في اأربع مراحل مختلفة. 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  الغذائي  النظام  لهيكلية  موجز  بو�سف  نبداأ 
اأفريقيا، واإدخال تف�سيرات لأ�سباب الأزمات الغذائية. ثم ننتقل اإلى مناق�سة النتائج 
التجريبية في ال�سياق الإقليمي، ونعر�ص من بعدها درا�سات لحالت معّينة لفقدان 

الأمن الغذائي والجوع، ونعالج و�سع ال�سباب في كّل حالة.
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الأنظمة الغذائية في دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

بالأنظمة  متزايدة  ب�سورة  مرتبطة  العربية  الدول  في  الغذاء  توفير  اأنماط  كانت 
اأ�سا�سية.  اأربع مراحل  العالمي. هناك  الغذائي  للنظام  العالمية ومرهونة  الغذائية 
خالل ال�ستعمار الأوروبي، اأعيدت هيكلة الزراعة �سمن نطاق �سغير )الكفاف( 
ت�سديرية لأوروبا  �سلع  انتقائية لإنتاج  ب�سورة  اختيارها  واأعيد  العربية  الدول  في 
العالم  في  يتعّمق  القت�سادي  التكامل  بداأ  بعد ذلك،  واإنكلترا.  فرن�سا  خ�سو�سًا 
عبر  تمتّد  الإنتاج  ا�ستهالك  وروابط  يزداد،  والت�سويق  ال�سوق  واإنتاج  العربي، 

م�سافات اأكبر من اأي وقت م�سى.
على  لت�سيطر  المتحدة  الوليات  برزت  الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  عند 
النظام الغذائي الدولي عبر توفير الحبوب الرخي�سة للت�سدير، وكذلك اإلى الدول 
الحديثة م�ستقّلة  الدول  تلك  اأ�سبحت  نمّواً. عندما  ت�سهد  بداأت  قد  التي  العربية 
بالترويج  الت�سنيع  بداأت عملية  بينما  نطاق وا�سع  الزراعة على  اأُهملت  �سيا�سيًا، 
في اأحيان كثيرة لقطاع �سناعة الأغذية؛ فاّتجهت ال�ستثمارات مثاًل نحو م�سانع 
ال�سكر ومنتجات الألبان اأو ع�سير الفواكه. خالل هذه المرحلة التي �سهدت نمواً 
منها  الفقراء  ا�ستفادة  الحر�ص على  الغذائية وتم  التنمية  اّت�سعت  الرعاية،  لدولة 

اأق�سام كبيرة من ال�سّكان تتمّتع بالأمن الغذائي. اأي�سًا. في ذلك الوقت، كانت 
ُرفعت  الثمانينيات،  منت�سف  في  �سوهدت  التي  الدولية  الديون  اأزمة  منذ 
الأ�سواق  لالأوطان من  العابرة  الغذائية  ال�سركات  وا�ستفادت  القت�سادية  القيود 
ل�سيطرة  خا�سعة  بالديون  المثقلة  العربية  الدول  واأ�سبحت  “المفتوحة”. 
قّدمت  التي  الدولي”،  النقد  الدولي” و“�سندوق  “البنك  مثل  موؤ�س�سات دولية 
باّتخاذ عدد من  تعديالت هيكلية، مطالبة  اإجراء  ل�سرط  بدورها قرو�سًا مرهونة 
الحكومية. ونتيجة  النفقات  الجمركية وتخفي�ص  التعريفات  اإلغاء  منها  التدابير، 
تدريجيًا.  منها  التخل�ص  قبل  منهجية  ب�سورة  الغذائية  الإعانات  ُقطعت  لذلك، 
الق�ساء على  تم  واليمن،  واإيران والأردن والمغرب وتون�ص  الجزائر وم�سر  في 
الوقت  (Gertel 2005). في  بين 1990 و2000  تقريبًا  الغذائية  الإعانات  كّل 
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م�ساعدات  كونها  من  الحبوب  توزيع  لعمليات  ال�سابقة  الطبيعة  تغّيرت  نف�سه، 
بالتوازي مع ذلك،  اإلى عالقات تجارية.  الغالب(  في  المتحدة  الوليات  )من 
ترّكزت تجارة الحبوب في القطاع الخا�ص، واأ�سبحت �سركات مثل Cargill و

Continental Grain اأو ADM فعاليات عالمية جديدة تتحّكم بتدفق الغذاء العالمي 

العالمية. والأ�سعار 
ف�ساًل على ذلك، ب�سبب التحرير غير المتكافئ لل�سوق، تطّور و�سع تع�ّسفي 
تم فيه من ناحية تفكيك القيود التجارية والمطالبة بالتجارة الحّرة، بينما ت�سّكلت 
النافتا( وكانت فعالة على  التجارية )التحاد الأوروبي،  اأخرى الكتل  من ناحية 
التي  المغرب وتون�ص وم�سر،  مثل  العربية  الدول  بع�ص  طول خطوط حمائية. 
ا�ستفادت من ن�سائح خبراء اأجانب وكانت تاأمل في تو�سيع �سادراتها من الفواكه 
الغالب على  تتناف�ص في  الثمانينيات، كانت  بداية  اأوروبا في  اإلى  والخ�سراوات 
بها  الموعود  المزايا  اإليها  بالن�سبة  تتحّقق  فلم  محدودة.  زمنية  ومدد  ح�س�ص 
الفقر.  م�ستويات  وارتفعت  الجتماعي  ال�ستقطاب  ازداد  الحرة.  للتجارة 
 (Gertel العالمية  الغذائية  النظم  التمويل تخترق  دينامية  بداأت  القرن،  بداية  ومع 
المتحدة،  الوليات  اأمثال  القت�سادية  الأنظمة  بع�ص  (and Sippel 2016. كانت 

المال  راأ�ص  بف�سل  اأعلى  اأرباح  لتحقيق  ال�سناعية  ال�ستثمارات  عن  تنحرف 
على  بتزايد  تن�سط  ماركت  ال�سوبر  محالت  بداأت  الأمور،  جملة  من  المالي. 
واّت�سعت  الم�ساهمين،  قيمة  اأهمية  ازدادت  نف�سه،  الوقت  في  الم�سارف.  غرار 
حاجة ال�سركات الغذائية اإلى تحقيق اأرباح ق�سيرة الأمد )انظر Dixon 2014 عن 
اليومية  الحياة  في  والأ�سواق  المالية  ال�سركات  تاأثير  بداأ  لذلك،  نتيجة  م�سر(. 
يتفاقم. حتى الأ�سر التي تنتمي اإلى الطبقة الدنيا والمتو�سطة بداأت تلجاأ تدريجيًا 
الم�ستّقات كجزء  المثال،  �سبيل  الجديدة )على  المالية  المنتجات  ا�ستخدام  اإلى 
المبنية  الفترا�سية  الأ�سعار  بداأت عمليات تحديد  واأخيراً،  التقاعد(.  نظام  من 
بداأ  ذلك،  بعد  الم�ستقبلية.  والأ�سواق  الغذاء  اأ�سواق  ت�سّكل  التكنولوجيا  على 
ال�سلع الزراعية  التقاعد( الم�ساربة على  الم�ستثمرون الموؤ�س�سيون )مثل �سناديق 
اآخر.  العربي وكّل مكان  العالم  في  الغذائية  المواد  اأ�سعار  ارتفاع  في  ت�سّبب  ما 
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مليار  من  اأكثر  تعّر�ص  اإلى  الب�سرية  تاريخ  في  مرة  اأّدى هذا لأول   ،2008 في 
�سخ�ص للجوع. منذ ذلك الحين، �سار الجوع و�سوء التغذية من اأكبر المخاطر 
على ال�سّحة التي ترّتب عليها تداعيات اأخطر بكثير من تلك الناتجة عن ال�سيدا 

وال�سّل مجتمعة. والمالريا 
غذائية  اأزمات  تطوير  في  يت�سّبب  الذي  الأدنى  الحّد  انخف�ص  خال�سة: 
الجديدة  الليبرالية  جديدة وخطوط ت�سّدع اجتماعية جديدة. بعد 30 عامًا من 
بالن�سبة  خ�سو�سًا  ب�سّدة،  تقّل�ست  الهيكلي،  التكّيف  واإجراءات  القيود  واإزالة 
خيارات  الفقيرة،  والمجموعات  المنخف�ص  الدخل  ذات  العربية  البلدان  اإلى 
لها  التي ل يمكن و�سع حّد  الأ�سعار  تقّلبات  اإن  الأزمات.  التخفيف من حّدة 
الأ�سر  اختراق  قادرة على  اأ�سبحت  الآن(،  األغيت  )التي  الحكومية  بالتدخالت 
الخا�سة مبا�سرة، واأ�سبحت الأزمات الغذائية قادرة على التاأثير بكامل ّقوتها على 
الم�ستوى ال�سخ�سي. تك�سف الحتجاجات الجماهيرية العامة في 2008 وفي 
2010 و2011 عن مكامن ال�سعف هذه اإزاء الأزمات الغذائية المعولمة؛ لقد 

اأ�سعار الغذاء العالمية ذروتها. بداأ الربيع العربي عند بلوغ 

�سرح فقدان الأمن الغذائي، والجوع

الغذائي والجوع: ق�سور  اأ�سباب رئي�سية ل�سرح فقدان الأمن  اليوم، ُتحّدد ثالثة 
الإنتاج وتداعي ال�ستحقاقات وم�سكالت الم�سوؤولية. يقول موؤّيدو النهج الأول 
اإن الجوع يحدث عندما ل يوجد اإنتاج كاٍف من الأغذية )اأي انخفا�ص في توافر 
الغذاء(. لفترة طويلة، كان ُينظر اإلى م�سكلة الإنتاج من منظور مالثو�سي، وكان 
ال�سكان مع م�ساحات زراعية محدودة. ومع ذلك، مع  زيادة  تفاعل  ناتجًا عن 
المحلي،  الإنتاج  ق�سور  التعوي�ص عن  يمكن  الغذائية،  لالأنظمة  العالمي  الترابط 
ذلك،  على  ف�ساًل  بالية.  تبدو  بالجغرافيا  المقّيدة  التف�سير  محاولت  يجعل  ما 
اإلى  اأي�سًا  اأّدت  هائلة  اإنتاجية  مكا�سب  تحقيق  تم  الما�سية  القليلة  العقود  في 
اإ�سعاف المقاربات ال�سكانية البحتة. ومع ذلك، في هذا العالم المترابط ببع�سه 
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الم�ستهلكين  اإلى  الإنتاج  ق�سور  الناتجة عن  الأ�سعار  زيادات  نقل  يمكن  بع�سًا، 
اإلى  و�سوًل  المنتجة  الزراعية  المناطق  من  وا�سعة  م�سافات  عبر  )الح�سريين(، 
مناطق ال�ستهالك. في النتيجة، يمكن مثاًل لبع�ص الم�سكالت كاإنتاج القمح في 
التغذية والجوع والمر�ص  ُتترجم ب�سوء  اأن  اأو رو�سيا  فرن�سا والوليات المتحدة 

في الدول العربية. يرتبط ذلك ويترافق مع م�سكالت تاأمين الغذاء.
يدّقق النهج الثاني في م�سكالت ال�سوق والتمّون )اأي ق�سور ال�ستحقاقات، 
لالأ�سعار  المتكافئ  التحديد غير  النهج هو  لهذا  الرئي�سية  الميزة  اإن   .)Sen 1981

 (Prakash مترابطة عالميًا  الغذائية �سمن عالقات تجارية  المواد  اأ�سعار  وتقّلب 
من الغذائي  (2011. حتى بوجود كميات كافية من الطعام محليًا، قد ينتج فقدان الأ

والجوع عن نق�ص في الموارد المنا�سبة وراأ�ص المال. بتعبير اآخر: ل يتمتع الأفراد 
ي�سّوره  ما  متوّفر. هذا  ما هو  ل�سراء  ال�سرورية  ال�سرائية  بالقدرة  والمجموعات 
(Sen 1981) بانخفا�ص م�ستحقات التبادل. في النتيجة، يرتبط فقدان الأمن  �سين 
بنوع  اإنها م�سكلة  الطعام.  الح�سول على  العجز عن  بم�سكلة  الغذائي والجوع 

الفقراء. المتزايد من  العدد  اإلى  بالن�سبة  خا�ص 
ق�سور  )اأي  والتدّخل  الم�سوؤولية  م�سكالت  على  الثالث  المفهوم  ي�سّدد 
ال�ستجابة، Devereux 2007(. اإن اأزمات الجوع “الجديدة”، تلك التي تظهر في 
ظّل الظروف التي تفر�سها العولمة، هي نتيجة غياب الم�ساءلة وغياب التدّخل. 
مقيِّدة، ولكن يمكن  �سيا�سية  باأنظمة  العام هذه  العمل  ترتبط م�سكالت  ما  غالبًا 
التي  المحلية  الإ�ستراتيجيات  تقّو�ص  اأي�سًا عن تدّخالت )م�ساعدات(  تنتج  اأن 
ت�سّببها الحرب  التي  الغذائية  اإن الأزمات  العي�ص. ف�ساًل على ذلك،  ت�سمن �سبل 
اأجزائها،  الغذائية في مختلف  ال�سل�سلة  تعّطل  قد  المعّقدة  الطوارئ  اأو حالت 
يرتبط  الحالت،  التحويالت. في مثل هذه  اأو  والت�سويق  الإنتاج  على م�ستوى 
اليمن  اأو  �سوريا  في  الح�سار  مثاًل  ُي�ستخدم  اإذ  بالعنف.  الغذائي  الأمن  فقدان 
اإحداثها عن  بل يجري  “تحدث” فقط،  المجاعات ل  بطريقة م�ستهدفة. هنا، 
اأو  الأنظمة الجتماعية  ق�سوراً في  ُتعتبر  اأن  ينبغي  الحالت، ل  ق�سد. في هذه 
القت�سادية، بل بالأحرى منتجًا لهذه الأنظمة. يتطّلب هذا درا�سة لي�ص لالأ�سباب 
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ال�ستفادة  تريد  التي  تلك  الخارجية، خ�سو�سًا  للقوى  اأي�سًا  اإنما  المحلية فقط، 
من الجوع والعنف )انظر Edkins 2007 حول منطق حرب الأنظمة القت�سادية(.
اأ�سئلة: ما هو الموقع الحالي لل�سباب العرب �سمن  اأربعة  في ما يلي، نتناول 
ما  الغذائي؟  الأمن  لفقدان  المعّر�ص على نحو خا�ص  العالمي؟ من  الغذاء  نظام 
منه؟  الأمن والحّد  فقدان  الوقاية من  في  الوطنية  الحكومات  اأهمية دور  مدى 
خ�سو�سيات  اإلى  بالنظر  ال�سياق،  هذا  �سمن  تظهر  الم�سكالت  من  نوع  اأي 

المختلفة؟ والبلدان  المجموعات 

اأفريقيا الأو�سط و�سمال  ال�سرق  الجوع والعنف في منطقة 

عندما �ُسئلوا عن التغّيرات المهمة في حياتهم على مدى ال�سنوات ال�سّت الما�سية 
تاأثير  اإلى  الأحيان  معظم  في  الم�ستطَلعون  اأ�سار  العربي،  بالربيع  يعرف  ما  منذ 
المتزايد  العنف  اأن  ال�سباب  اأكثر من ن�سف  راأى  الغذائي والعنف.  الأمن  فقدان 
” في حياتهم. في اأو�ساط  )57%( والنق�ص في الغذاء )57%( “مهّم” و“مهّم جداً
 )%77( الحرب  تتناحرها  التي  واليمن   )%80( لبنان  في  ال�سوريين  الالجئين 
وم�سر غير الم�ستقرة )71%( كانت الم�سكالت الغذائية الكبرى وا�سحة، ولكن 
حتى في فل�سطين والأردن، كان النق�ص في المواد الغذائية ُيقّيم بـ“مهّم” اأو حتى 
” خالل ال�سنوات الخم�ص الما�سية )الر�سم 9.1(. يترافق فقدان الأمن  “مهّم جداً
)الر�سم  والعنف  ال�ستقرار الجتماعي  تفاقم غياب  البلدان مع  الغذائي في هذه 

.)9.2

قبل كّل �سيء، اأ�سار الالجئون ال�سوريون في لبنان واليمنيون اإلى حالة كارثية 
كلتا  في   .)9.1 الجدول  )انظر  الأغذية  لتوّفر  الأخير  تقييمهم  �سوؤالهم عن  عند 
اإن  العنيفة.  بال�سراعات  مبا�سراً  ارتباطًا  الغذائي  الأمن  فقدان  يرتبط  الحالتين، 
التعر�ص للعنف، ب�سورة عامة اأكثر، ي�سود اأي�سًا في تون�ص وفل�سطين حيث �سهد 
ت�سّمنت  العنف.  حوادث  مع  واحدة  مواجهة  من  اأكثر  الم�ستطَلعين  ربع  نحو 
كاأن يكون  قوية جداً،  لي�ست  ن�ساأل عنها تجارب  كنا  التي  الحوادث  مجموعة 
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المتعّمد  التدمير  مثل  اأخرى  تجارب  اأي�سًا  اإنما  العنف،  على  �ساهداً  الم�ستطلَع 
الختبار  اأو  النزوح،  اأو  للطرد  التعّر�ص  اأو  الإنتاجية،  لو�سائله  اأو  اأحدهم  لمنزل 
اأو  ال�سجن،  دخول  اأو  لل�سرب،  التعّر�ص  نتيجة  طبيب  روؤية  ل�سرورة  المبا�سر 
المعاناة من الجوع، اأو التعّر�ص للتعذيب، اأو التعّر�ص لالإ�سابة في نزاع م�سلح، 
التحّر�ص  اأو  النف�سي  العنف  اختبار  اأو  الأ�سرة  للعنف داخل  التعّر�ص  اإلى جانب 
نوع من  اأي  اختبار  اأو  اإلى عنف،  اإلى مظاهرة تحّولت  الن�سمام  اأو  الجن�سي، 
العنف عمومًا. ُجّمعت هذه التجارب معًا �سمن فئة “التعّر�ص للعنف” )الجدول 
9.1(. اإذا حللنا المجموعة الأكثر عر�سة للخطر – الأ�سخا�ص الذين ينتمون اإلى 

الر�سم 9.1 اأهمية الق�سور الغذائي

الالجئون 
ال�سوريوناأ(

فل�سطين تون�صم�سر المغرباليمن البحرينلبنانالأردن

مهّمة جداً  مهّمة
غير مهّمة اأبداً

ما بين وبين غير مهّمة
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ال�سوؤال 141 “ ما اأهمية التغيرات التي طراأت على حياتك في ال�سنوات الخم�ص الأخيرة؟ الق�سور الغذائي؟”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. اأ( الالجئون ال�سوريون في لبنان.
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الفئات الدنيا، والذين �سّجلوا اأعلى ن�سبة في �سياق التقييم الذاتي لفقدان الأمان 
اأنهم معّر�سون لتجارب عنيفة ب�سورة خا�سة. )انظر الف�سل 2( – يبدو 

م�سر  في  خا�سة  ب�سورة  عالية  الداخلية  المجموعات  بين  الختالفات  اإن 
والأردن، بينما في اليمن وفي اأو�ساط الالجئين ال�سوريين، وكذلك في فل�سطين 
المجتمع عمومًا.  وتطاول  الدنيا  الفئات  العنف حدود  تجارب  تعبر  وتون�ص، 
ي�سّرح نحو ثلثي )61%( الأ�سخا�ص الذين لديهم تجربة مهّمة مع تفاقم العنف 
الخم�ص  ال�سنوات  خالل  اأي�سًا  جداً  مهمة  كانت  الغذائي  الق�سور  تجربة  باأن 

الغذائي. العنف والق�سور  الما�سية، وك�سفوا عن وجود ترابط كبير بين 
لكي نتمكن من تحديد درجة تاأّثر ال�سباب بفقدان الأمن الغذائي، فّرقنا بين 
)“فقدان  الإطالق  على  الآمن”  بـ“غير  لهم  الغذاء  توّفر  يقّيمون  الذين  اأولئك 
الأمن الغذائي”، الجدول 9.1( واأولئك الذين يرون اأنف�سهم في خطر فقدان توّفر 
الطعام لهم )معّر�سون(. بالإ�سافة اإلى الالجئين ال�سوريين واليمنيين، ي�سير اأي�سًا 
لفقدان  تعّر�سهم  اإلى  الغالب  في  لبنان وفل�سطين وم�سر والمغرب  في  ال�سباب 
بالدخل  عالقة  لها  بم�سكالت  كثيرة  اأحيان  في  ذلك  ويرتبط  الغذائي.  الأمن 
الأمن  فقدان  ال�سرائية. وف�ساًل على ذلك، يمكن لأي حالة راهنة من  والقدرة 
اأن    �سبق  المعّدل،  في  الجوع.  مع  ما�سية  بتجارب  مرتبطة  تكون  اأن  الغذائي 

اختبر 10% من جميع الم�ستطَلعين الجوع، رغم اختالف الم�سهد كثيراً بين بلد 
اإنما  المت�سّررين،  اأكثر  واليمنيين هم  ال�سوريين  الالجئين  اإن  اأخرى،  واآخر. مرة 
هناك مجموعات اأ�سغر اأي�سًا في المغرب وفل�سطين والأردن وم�سر �سبق لها اأن 
اأو�ساطهم على نحو خا�ص  التعر�ص للجوع في  اختبرت الجوع في حياتها. تم 
من المجموعات الأكثر ه�سا�سة )انظر ما �سبق(. في الأردن والمغرب وفل�سطين 

بالفعل تجارب الجوع �سمن هذه المجموعات. تترّكز  وم�سر، 
الن�ساء، ومجموعة الأكبر  اأعلى من  الرجال ن�سبة من الجوع  عمومًا، ي�سّجل 
الخا�سة  اأ�سرهم  الم�سوؤولين عن  البالغين  ال�سباب  اأن  ال�سباب، كما  اأكثر من  �سّنًا 
يعانون من الجوع اأكثر من ال�سباب الذين ل يزالون يعي�سون مع والديهم )%16 
اأكثر من ثلث )%36(  الزمني:  الترابط  اأي�سًا ذكر �سيء عن  مقابل 7%(. يمكننا 
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الطعام  توّفر  اإلى  بالن�سبة  لالأمن  اإلى حالة فقداٍن  ي�سيرون حاليًا  الذين  الأ�سخا�ص 
هي  هذه  الجوع.  مع  �سابقة  تجارب  يذكرون  غذائيًا(  الآمنين  غير  )مجموعة 
اأكثر من الربع بقليل )28%( من الأ�سخا�ص المعّر�سين  اإلى  اأي�سًا بالن�سبة  الحال 
لفقدان الأمن الغذائي )مجموعة المعّر�سين(. ل تكاد ت�سّجل مجموعات اأخرى 
والفقر،  الجوع  بين  العالقة  النتائج  هذه  تج�ّسد  الجوع.  مع  �سابقة  تجربة  اأي 

الزمن. وا�ستمرارها عبر 
هنالك وجهة نظر اأخرى يمكن ا�ستخال�سها من الجانب الحكومي لالأمور. 
تتفّكك  قد  المعّقدة  الطوارئ  مهّمتان: من جهة، خالل حالت  ميزتان  هناك 
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ال�سوؤال 141 “ما اأهمية التغيرات التي طراأت على حياتك في ال�سنوات الخم�ص الأخيرة؟ تزايد العنف؟”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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ليبيا(.  اأو  �سوريا  اأو  اليمن  في  ب�سّدة )كما  ال�سلطات  وُيتنازع على  الحكومات 
لالأرواح والجوع، ونزوح  النطاق وفقدان  بعنف وا�سع  الحالت  تت�سف هذه 
اأحيان  بالمجتمعات والأنظمة القت�سادية، وفي  اأ�سرار وا�سعة  لل�سكان واإلحاق 
كثيرة باإعاقة الم�ساعدات الإن�سانية نتيجة القيود ال�سيا�سية والع�سكرية. من ناحية 
اأخرى، حتى في “الأوقات العادية”، قد تكون الإجراءات الحكومية مقّيدة على 
نحو خا�ص بتبعيات ال�ستيراد. وكما اأن العديد من الدول العربية الفقيرة تعتمد 
تموينها دون  اإن  اأو م�سر(،  المغرب  )مثل  الحبوب  اإلى حّد كبير على واردات 
انقطاع باأ�سعار م�ستّقرة اأمر بالغ الأهمية. ل تزال ن�سبة كبيرة من الطبقات الدنيا 
ميزانية  من  الأكبر  الق�سم  ذلك  ي�ستنفد  وقد  الأّول،  المقام  في  الخبز  ت�ستهلك 
�ص  الق�سم الأكبر من نفقاتها ُيخ�سّ اأن  اإلى  العينة  الدنيا من  الفئات  الأ�سرة. ت�سير 
للقمح والخبز )59%(. وترتفع هذه  الم�ستطَلعين( خ�سو�سًا  للغذاء )84% من 
هذه  في  الخا�سة.  اأ�سرهم  اأن�سوؤوا  الذين  بينهم  من  ال�سباب  اإلى  بالن�سبة  الن�سبة 
الحالت، 94% منها، ي�سّرح 63% من الم�ستطَلعين اأنهم ينفقون الق�سم الأكبر 
�سلعة  ع�سرين  اأ�سل  من  �سلع  اأربع  اختيار  )عبر  والقمح  الطعام  على  مالهم  من 

الف�سل 8(. انظر  مختلفة، 
اأ�سعار الغذاء، تلجاأ العديد من الدول  في محاولة لتفادي الحتجاجات على 
اإلى تقديم م�ساعدت كبيرة. تدّل نتائج ال�ستطالع على اأهمية هذا: با�ستثناء اأكثر 
للخبز  ثابت  ب�سعر  )تتمّتع  المغرب  اأي�سًا  ولبنان، ولكن  البحرين  ثريتين،  دولتين 
لهم ولأ�سرهم  الرخي�ص  الخبز  توّفر  ال�سباب  ثلثا  قّيم  الفرن�سي(،  النموذج  وفق 
لالجئين  لمجموعتين:  فقط  متوّفرة  التموين  بطاقات  لكن   .” جداً بـ“مهّم 
الفئات  من   %55 الدنيا،  الفئات  من   %80( وللم�سريين  لبنان  في  ال�سوريين 
الموارد  لنقل  العام، ول�سّيما  القطاع  للتدّخل من  اأداة مهّمة  تمّثل  العليا(. وهي 
تتحّول  �سيا�سية معّقدة. في �سوء ذلك،  الفقر بظروف  فيها  يقترن  في حالت 
قادر  اأنه  حتى  بامتياز،  �سيا�سي  تحّرك  اإلى  الخبز  على  الح�سول  بحّق  المطالبة 

اإ�سقاط الحكومات، كما حدث في الربيع العربي. على 
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الأ�سئلة 3، 10، 98، 104، 141، 168، الموؤ�سر الطبقي )انظر الف�سل 2 والملحق(.
مالحظة تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص اأعلى مجموع لكّل �سف )با�ستثناء ال�سّفين 2 و11، حيث ُتمّثل اأدنى 

مجموع(. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. ø = المتو�ّسط
يعتمد تقييم فقدان الأمن الغذائي على الجوانب 1 اإلى 8، التي تحّددها الأ�سئلة التالية:

التغيرات التي طراأت على حياتك في ال�سنوات الخم�ص الأخيرة؟” ناحية  اأهمية  “ما هي  1. )ال�سوؤال 141( 
الق�سور الغذائي. الإجابة: “مهّمة” و“مهّمة جًدا”.

التالية:  اأ�سعر بالأمان/ بفقدان الأمان في المجالت  اأنا  “هل يمكنك تحديد مجال الأمان:  2. )ال�سوؤال 10( 
 Ø الجانب: توّفر الغذاء. الإجابة: “يرجى تقييم الو�سعية بمقيا�ص من 1 )غير اآمن اأبداً( اإلى 10 )اآمن تمامًا(”؛

= المتو�ّسط الوطني.
“التعّر�ص”،  ال�سوؤال نف�سه )رقم 10(، لكنهما تمّثالن مجموعتين م�ستقلتين: 3.  اإلى  الفئتان  3. و 4. ت�ستند 
الغذائي”،  الأمن  “فقدان  نقاط(؛ 4.  اأ�سل 10  من  اإلى 5   3( الغذائي  الأمن  لفقدان  المعّر�سون  الأ�سخا�ص 
اإلى 2 من اأ�سل 10 نقاط(. تعتمد الإجابات على  الأ�سخا�ص الذين يعانون حتمًا من فقدان الأمن الغذائي )1 

التقييم الذاتي للم�ستطَلعين.
5. )ال�سوؤال 168( “هل �سبق لك اأن... عانيت من الجوع؟” = الإجابة: “نعم”.

6. )ال�سوؤال 168( “المعاناة من الجوع/ المجموعات الأكثر �سعفًا”: تمّثل هذه البيانات ن�سبة الختبار الفعلي 
للجوع من الفئة الأكثر �سعفًا في كّل بلد )الأ�سخا�ص الذين ينتمون اإلى اأدنى الفئات والذين �سّجلوا اأعلى ن�سبة من 

الجدول 9.1 خ�سائ�ص فقدان الأمن الغذائي والعنف

الالجئون ال�سوريوناليمنم�سرفل�سطينالمغربالأردنتون�صلبنانالبحرين

الطعام

الق�سور الغذائي. التغّيرات خالل ال�سنوات الخم�ص الأخيرة )%(  .1202746685966717780

)Ø( )توّفر الغذاء )10–1 نقاط  .28.87.88.88.07.17.57.35.84.9
التعّر�ص لفقدان الأمن الغذائي )5–3 من اأ�سل 10 نقاط كحّد اأق�سى( )%(  .3617571619123370

فقدان الأمن الغذائي )2–1 من 10 نقاط كحّد اأق�سى( )%(  .41211334157

المعاناة من الجوع )%(  .511266651946

المعاناة من الجوع/اأكثر المجموعات �سعفًا )%(  .6033151115152647

اأهمية الخبز الرخي�ص = مهم جداً )%(   .7214364724063658387

الح�سول على بطاقات تموينية )%(  .811241471046

 العنف

تزايد العنف؛ التغّيرات خالل ال�سنوات الخم�ص الأخيرة )%(   .9104466664857627280

غياب ال�ستقرار الجتماعي؛ التغّيرات خالل ال�سنوات الخم�ص الأخيرة )%(  .10253247695261596283

)Ø( )ال�سراعات الم�سّلحة )10–1 نقاط  .117.04.96.56.36.14.96.13.33.9
التعّر�ص للعنف )%(  .120825171927174277

1321030322536364279.  التعّر�ص للعنف/المجموعات الأكثر �سعفًا )%(
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فقدان الأمن بموجب التقييم الذاتي، انظر الف�سل 2(.
7. )ال�سوؤال 98( “ما درجة اأهمية توّفر خبز رخي�ص لك ولعائلتك؟” = الإجابة: “مهّمة جداً”.

8. )ال�سوؤال 104( “ هل لديك بطاقة تموينية ل�سراء الطعام اأو للح�سول على الطعام؟” = الإجابة: “نعم”. 

ي�ستند تقييم التجارب مع العنف على الجوانب 9 اإلى 13، التي تحّددها الأ�سئلة التالية:
9. و 10. )ال�سوؤال 141( “ما اأهمية التغّيرات التي طراأت على حياتك في ال�سنوات الخم�ص الأخيرة؟” الجوانب 

= تفاقم العنف وغياب ال�ستقرار الجتماعي. الإجابة: “مهّمة” و“مهّمة جًدا”.
11. )ال�سوؤال 10( “هل يمكنك تحديد مجال الأمان: اأنا اأ�سعر بالأمان/ بفقدان الأمان في المجالت التالية؟” 
الجانب = احتمال ن�سوب �سراع م�سّلح، الإجابة: “يرجى تقييم الو�سعية على مقيا�ص من 1 )غير اآمن اأبداً( اإلى 

10 )اآمن تمامًا(؛ Ø = المتو�ّسط الوطني.
12. “التعّر�ص للعنف”: ت�ستند هذه المعلومات اإلى موؤ�ّسر التعر�ص للعنف. هي تمّثل الأ�سخا�ص الذين �سهدوا 
اأكثر من تجربة واحدة مع العنف )اإجابتان اأو اأكثر بـ“نعم” من بين اأربعة ع�سر خياراً، انظر ال�سوؤال 168؛ الجدول 

.)3.7
13. “التعّر�ص للعنف”: ت�ستند هذه المعلومات اإلى موؤ�ّسر التعر�ص للعنف. هي تمّثل الأ�سخا�ص الذين �سهدوا 
اأكثر من تجربة واحدة مع العنف )اإجابتان اأو اأكثر بـ“نعم” من بين اأربعة ع�سر خياراً، انظر ال�سوؤال 168؛ الجدول 

.)3.7

الجدول 9.1 خ�سائ�ص فقدان الأمن الغذائي والعنف

الالجئون ال�سوريوناليمنم�سرفل�سطينالمغربالأردنتون�صلبنانالبحرين

الطعام

الق�سور الغذائي. التغّيرات خالل ال�سنوات الخم�ص الأخيرة )%(  .1202746685966717780

)Ø( )توّفر الغذاء )10–1 نقاط  .28.87.88.88.07.17.57.35.84.9
التعّر�ص لفقدان الأمن الغذائي )5–3 من اأ�سل 10 نقاط كحّد اأق�سى( )%(  .3617571619123370

فقدان الأمن الغذائي )2–1 من 10 نقاط كحّد اأق�سى( )%(  .41211334157

المعاناة من الجوع )%(  .511266651946

المعاناة من الجوع/اأكثر المجموعات �سعفًا )%(  .6033151115152647

اأهمية الخبز الرخي�ص = مهم جداً )%(   .7214364724063658387

الح�سول على بطاقات تموينية )%(  .811241471046

 العنف

تزايد العنف؛ التغّيرات خالل ال�سنوات الخم�ص الأخيرة )%(   .9104466664857627280

غياب ال�ستقرار الجتماعي؛ التغّيرات خالل ال�سنوات الخم�ص الأخيرة )%(  .10253247695261596283

)Ø( )ال�سراعات الم�سّلحة )10–1 نقاط  .117.04.96.56.36.14.96.13.33.9
التعّر�ص للعنف )%(  .120825171927174277

1321030322536364279.  التعّر�ص للعنف/المجموعات الأكثر �سعفًا )%(
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درا�سة حالت

قررنا اإجراء درا�سة لأربع حالت – م�سر وفل�سطين واليمن والالجئين ال�سوريين، 
ا�ستناداً اإلى تعّر�سهم لفقدان الأمن الغذائي والعنف على حّد �سواء – للتعّمق اأكثر 
في فهم ظروف الجوع وتاأّثر ال�سباب. م�سر لي�ست فقط البلد الأكبر ديموغرافيًا 
اأفريقيا الذي يحتوي على مجموعة �سخمة  ال�سرق الأو�سط و�سمال  في منطقة 
المقابل،  في  عالية.  بن�سبة  الأغذية  ا�ستيراد  على  اأ�سا�سًا  يعتمد  بل  الفقراء،  من 
ت�سّكل فل�سطين حالة خا�سة حيث يقترن الفقر ال�سديد وال�ستقطاب الجتماعي 
بتنّقل مكاني مقّيد والرتهان القت�سادي لإ�سرائيل. اأما �سوريا واليمن، فتمّثالن 
حالت طارئة معّقدة جداً. الماليين من ال�سباب معّر�سون للجوع والموت، ما 
يولّد حركات تنّقل مكانية مختلفة. فاليمنيون هم في الغالب م�سّردون داخليًا، 
للعي�ص في  ال�سوريين عبروا الحدود وانتقلوا  اأن مجموعات كبيرة من  في حين 
الف�سل  )انظر  لبنان والأردن وتركيا  في  ب�سفة لجئين، ول�سّيما  اأخرى  بلدان 

.)10

م�سر
التاأثيرات  فاإن كثيرين اختبروا  الحاد،  الجوع  يعانون من  النا�ص  قّلة من  اأن  رغم 
الهيكلية ل�سوء التغذية التي ترتبط، خ�سو�سًا بالن�سبة اإلى الأطفال، بعواقب وخيمة 
ل يمكن الرجوع عنها. تعتمد م�سر ب�سورة كبيرة على الواردات الغذائية، ول�سّيما 
الحبوب، ونتيجة الفقر، يبلغ معّدل ا�ستهالك الفرد الواحد للقمح فيها نحو 180 
كلغ في ال�سنة، وهو اأعلى معّدل في العالم. نتيجة الخ�سخ�سة ال�سريعة والحرمان 
الطويل الأمد، اندلعت اآلف الحتجاجات قبل الربيع العربي. منذ 2011، كانت 
م�سر عاجزة عن تحقيق ال�ستقرار ال�سيا�سي، و�سهدت تغّيرات حكومية عّدة. اإن 
نظام الغذاء الم�سري مدعوم حاليًا بف�سل الإعانات ال�سخمة التي تخ�سع لمراقبة 
�سارمة من الحكومة، وقد بداأ يتحّول تدريجيًا اإلى نظام قائم على التكنولوجيا. 
المدة  في  الذكية،  بالبطاقات  يعرف  ما  اإدخال  اإن  اأ�سا�سية:  نتائج  ثالث  هنالك 
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الخبز  بنظام رقمي فتحّول  التماثلية  التموينية  البطاقة  ا�ستبدل نظام  قد  الأخيرة، 
�سلعة  اإلى  يبدو بكميات غير محدودة  ما  �سابق على  في وقت  الذي كان متوفراً 
تقنينية في هذا ال�سياق. قد ي�ساهم ذلك في تح�سين التنظيم العام وال�سيطرة، اإنما 
العابرة لالأوطان  ال�سركات  اأرباح  تزداد  ناحية،  الغذائي. فمن  الأمن  لي�ص و�سع 
ناحية  الفقراء. ومن  اأو�ساط  �سوقًا قوية في  لها  اإذ وجدت  بالحبوب،  تتاجر  التي 
اإلى  ي�سطرون  لأنهم  الفقراء،  لدى  الإنفاق  في  محدودة  مرونة  هناك  اأخرى، 
باأنها  ُيزعم  التي  الحبوب  الغذاء، ول�سّيما على  اإنفاق جزء كبير من دخلهم على 
النتقال من حالة  الت�سعينيات، كانت عتبة  بداية  رخي�سة. ف�ساًل على ذلك، مع 
الأمن الغذائي اإلى فقدان الأمن الغذائي منخف�سة اأ�سا�سًا بالن�سبة اإلى الغالبية العظمى 
من الأ�سر ذات الدخل المنخف�ص. لكن هذا الو�سع تفاقم ب�سّدة خالل ال�سنوات 
الما�سية، اأوًل كنتيجة للتراجع القت�سادي. ففي غياب دعم الخبز ووجود بطاقات 
تموينية، �سيواجه العديد من الم�سريين اليوم و�سعًا اأكثر دراماتيكية. ومع ذلك، اإن 
التكاليف القت�سادية لنظام الدعم التي تفوق المليار يورو �سنويًا جعلت الحكومة 
الم�سرية مرهونة �سيا�سيًا للوليات المتحدة ودول الخليج العربي. اأخيراً، ي�سعب 
في المقابل تحديد التكاليف المرتبطة ب�سوء التغذية التي تتجّلى بارتفاع النفقات 
على الدواء وانخفا�ص م�ستوى العمر المتوّقع، كما الحال بالن�سبة اإلى حالة فقدان 
الأمان وغياب اليقين في اأو�ساط ال�سباب. لكن ال�سعور بفقدان الأمان وال�ست�سالم 
يرتبط مبا�سرة بف�سل الحكومة في توفير الحتياجات الأ�سا�سية. معتّز �ساب متزوج 
لي�ص  ال�سباب  اأن  اأعتقد  اأيامنا،  “في  الو�سع:  �سرح  الجيزة،  من  �سنة   29 عمره 
لديهم تطّلعات، لأنه ل يمكنهم العثور على وظيفة. فكيف يمكنهم تكوين اأ�سرة 
والعي�ص وتاأمين الأكل وال�سرب؟” (EG–3). �سارة امراأة تبلغ من العمر 17 عامًا 
ال�سابق،  اليوم  يوم يختلف عن  ا�ستقرار، كل  “ل يوجد  قالت:  بني �سويف،  من 
كل يوم تحكمك �سيا�سات مختلفة، حتى اأ�سخا�ص مختلفون وقرارات مختلفة؛ 
قائاًل:  الو�سع  القاهرة، عر�ص  اأطفال من  �سامر �ساب متزوج ولديه   .(EG–2)
اليوم  الحبوب  اأو  الخبز  �سعر  ليكون  اأي�سًا  اأ�سلي  اأنا  جداً.  مت�سائم  �سخ�سيًا  “اأنا 

.(EG–1) ”كما كان عليه بالأم�ص
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فل�سطين
تم الك�سف عن بعد �سببي اآخر لفقدان الأمن الغذائي في فل�سطين. اإن توافر الغذاء 
ال�سرائية غير الكافية يطرحان م�سكلة هنا، لأنهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا  والقدرة 
بالتطّورات والعالقات مع اإ�سرائيل. مع ذلك، تبقى الختالفات بين الو�سع في ال�سفة 
الغربية وقطاع غزة م�سيرية، بالن�سبة اإلى مدى فقدان الأمن الغذائي اأو اإلى اأ�سبابه. 
اإلى 2015 في  اإ�سرائيل على قطاع غزة من 2007  �ساهم الح�سار الذي فر�سته 
تفاقم حالة غياب اليقين: ن�سف مجموع الأ�سر عانت من م�سكالت تاأمين الغذاء في 
2014 (PCBS 2014). وقد تفاقم هذا الو�سع بعد تدمير الأنفاق غير القانونية التي 
تربط قطاع غّزة بـم�سر. لقد اأّدت م�ستويات البطالة العالية والخيارات المحدودة 
لتوليد الدخل وقلة القدرة الإنتاجية اإلى ارتفاع اأ�سعار المواد الغذائية وتعميق حالة 
فقدان الأمن الغذائي. رغم ازدياد كمية الأ�سخا�ص والب�سائع التي تدخل وتخرج من 
قطاع غّزة حاليًا، ل يزال تاأثير تلك الفترة موجوداً على �سورة عجز في البنى التحتية. 
في المقابل، ي�سطر �سّكان ال�سفة الغربية اإلى مواجهة قيود الأن�سطة القت�سادية نتيجة 
تقييد قدرتهم على التحّرك. اإن النظام المعّقد، الذي تفر�سه الحواجز المادية ونقاط 
البيروقراطية وتو�ّسع الم�ستوطنات والقيود  التفتي�ص وحواجز الطرقات والعقبات 
النزوح الم�ستّمر لل�سكان  اإلى جانب  اإزاء ا�ستخدام الأرا�سي والموارد الطبيعية، 
الفل�سطينيين، يوؤّدي اإلى اإ�سعاف الركائز الأ�سا�سية التي تعتمد عليها الأ�سر، ويهّدد 
في النتيجة الأمن الغذائي. ي�سطلع القطاع الزراعي الذي يكت�سب اأهمية خا�سة في 
ال�سفة الغربية بدور مزدوج، فهو ي�ساهم في تاأمين الأمن الغذائي عبر زراعة الكفاف 
وخلق فر�ص عمل، كما اأنه رمز مهّم لقدرة الفل�سطينيين على التكّيف وي�ساعد على 
اإعادة توليد الهوية الفل�سطينية المعّر�سة للخطر، والحفاظ عليها في مواجهة الخ�سائر 
الم�ستمرة لالأرا�سي نتيجة الحتالل والتو�سع ال�ستيطاني الإ�سرائيلي. هنادي امراأة 

في الثالثين من العمر، متزوجة ولديها ثالثة اأطفال، ت�سف الو�سع:

اإلى مزيد من الفقر. وارتفاع الأ�سعار يهّددنا  اأي�سًا  الحتالل يوؤدي 
بالوقوع في براثن الفقر... بقي زوجي متعطاًل عن العمل بعام كامل، 
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وقد ت�سّبب ذلك في تدميرنا. لدينا ديون. لم يتمكن من العثور على 
الظروف  تكون  عندما  للتاأثر  عر�سة  الزوجية  العالقة  وظيفة. حتى 

.(PS–1) القت�سادية �سيئة. المال مهّم

محمود �ساب يعمل لح�سابه الخا�ص يبلغ من العمر 27 عامًا من بيرزيت، تعّر�ص 
منزل عائلته للتدمير اأخيراً على يد الجي�ص الإ�سرائيلي، 

اإن وجود الحتالل هو اأحد الأ�سباب الرئي�سية لتهديد الفقر. اإذا قّررت 
النا�ص  التفتي�ص، ف�سي�ساب  اإغالق المدن والطرقات ونقاط  اإ�سرائيل 
بال�سلل ولن يتمّكنوا من العمل اأو دفع ديونهم. ل ي�ستطيع النا�ص العثور 

.(PS–7) على الخبز لأطفالهم

�سوريا ولبنان
في  الحرب.  بموجب  كبيرة  بدرجة  يتحّدد  الغذائي  الأمن  �سار  �سوريا،  في 
ال�سديد،  العوز  من  حالة  في  يعي�سون  كانوا  �سخ�ص  ماليين   10 نحو   2016
وتم ت�سنيفهم بـ“غير اآمنين غذائيًا” اأو “معّر�سون لخطر فقدان الأمن الغذائي” 
�سكان  فارتحال  بع�سًا هناك.  ببع�سها  عّدة  تتداخل عوامل   .(FAO/WFP 2016)

الغذائي  نتاج  الإ ومعه  م�سدود،  طريق  اإلى  اأ�سا�سًا  الزراعي  القطاع  قاد  الريف 
المحّلي، بينما حرم اأي�سًا هوؤلء ال�سّكان الم�سّردين موارد رزقهم. منذ اندلع 
الغذائية،  المواد  اأ�سعار  وارتفعت  العقوبات  وُفر�ست  القت�ساد  انهار  الحرب، 
الأ�سواَق  المتحاربة  الف�سائل  وتق�سيم  ال�سائدة  ال�ستيراد  �سعوبات  اأّدت  كما 
اإلى النا�ص  اإقليمية كبيرة. بالن�سبة  اإلى تدهور اأكبر للو�سع، مع وجود اختالفات 
بدم�سق،  المحيطة  الريفية  المناطق  اأو  مثل حلب  معّينة  مواقع  في  الموجودين 
بكّل  الطعام  قويًا، كان  القتال  للح�سار وحيث كان  التي كانت خا�سعة جزئيًا 
ب�ساطة غير متوّفر، اأما في الأماكن التي كان متوّفراً فيها، فكانت الأ�سعار مرتفعة 
جداً. في اأيلول/ �سبتمبر 2016، كان �سكان م�سايا مثاًل يدفعون ثمن كيلو الأرز 
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الم�ساعدات  تو�سيل  دم�سق، وكان  في  يدفعه جيرانهم  ما كان  اأ�سعاف  اأربعة 
بحاجة اإلى �سّتة اأ�سهر لدخول المدينة، وهذا لم يحدث �سوى في اأيلول/ �سبتمبر 
WFP 2016a( 2016(. مع تدهور الو�سع الأمني يومًا بعد يوم، و�سعوبة تلبية 
الحتياجات الأ�سا�سية في �سوريا، ا�سطرت اأعداد كبيرة من ال�سكان اإلى الفرار، 
الدول  اإلى  الحدود  عبور  اأي�سًا  اإنما  فقط،  البالد  من  اأخرى  مناطق  اإلى  لي�ص 

العمر 22 عامًا: البالغ من  اأحمد  المجاورة. عّلق 

اإذا لم ت�سهد ممار�سات القمع والنتفا�سات بالإ�سافة اإلى غيرها من 
الظروف اأي تغيير، ف�سوف ي�سود الفقر على م�ستوى جماهيري وقد 
تن�ساأ المجاعات. في �سوريا، ت�سهد اأ�سعار الخ�سار والخبز ارتفاعًا في 

.(LB / SY–2) ال�سوق ما يجعل النا�ص غير قادرين على �سرائها

اأو�سحت مريم، البالغة من العمر 26 �سنة:

في �سوريا، بلغت الأ�سعار ع�سرات الأ�سعاف، بينما بقي دخل النا�ص 
قبل. في  اأن �سهدتها من  ي�سبق  لم  الجوع  كما هو. هناك حالة من 
الما�سي، لم يكن اأي �سخ�ص يخلد للنوم وهو ي�سعر بالجوع، لم ي�سبق 

.(LB / SY–3) لي اأن �سهدت هذا المدى من التعب والفقر

اإلى  بالن�سبة  اليقين  اأخرى حالة من غياب  لبنان، يواجه الالجئون مرة  اإنما في 
اآمنين  “غير  ُيعّدون  كانوا   %90 من  اأكثر   :)10 الف�سل  )انظر  الغذائي  الو�سع 
غذائيًا” عام WFP 2016b( 2016(. وكانت الأ�سر المت�سررة غالبًا ما تخّفف ن�سبة 
الإنفاق على التعليم وال�سّحة، وكان اأ�سحاب المنازل يبيعون منازلهم اأو اأر�سهم اأو 
يخرجون اأطفالهم من المدر�سة كي ي�ستفيدوا من عملهم لتحقيق دخل اإ�سافي. رغم 
توّفر الغذاء بكميات كافية في لبنان، ل يملك الجميع الإمكانات الكافية لتوفيره. 
المهاجرون ال�سوريون معّر�سون على وجه الخ�سو�ص لن�سبة عالية من البطالة نتيجة 
اللبنانية، ف�ساًل عن المداخيل غير  اإمكانية دخولهم �سوق العمل  التي تحّد  القيود 
ال�سرعية �سمن نطاق ن�ساطات القطاع غير الر�سمي؛ كّل ذلك يجعلهم مرتهنين 
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ال�سهرية بين  تّت�سع الفجوة  النتيجة،  الغذائية. في  بدرجة عالية للقرو�ص والق�سائم 
الدخل والنفقات، ما يوؤّدي اإلى تراكم م�ستمّر للديون في هذه الأ�سر )انظر الف�سل 
7(. نور امراأة متزوجة في الثالثين من العمر، ت�سف حالتها وتقول: “اأنا مت�سائمة؛ 
اأي  لدي  لي�ص  المال.  اأملك  ل  لأنني  اأطفالي  احتياجات  تلبية  على  قادرة  ل�ست 
اأ�ستطيع �سمان احتياجاتهم  اأولدي. ل  اأخاف على م�ستقبل  اأمل على الإطالق. 

.(LB / SY–5) ”الأ�سا�سية

اليمن
ال�ستباكات  انتقلت  فقد   .2016 في  عّدة  جبهات  على  حربًا  اليمن  �سهدت 
موجوداً  كان  )الذي  �سالح  اهلل  عبد  علي  ال�سابق  الرئي�ص  اأن�سار  بين  الم�سّلحة 
الجنوب،  اإلى  اليمن( تدريجيًا  ال�سيعة )من �سمال  �سابقًا في �سنعاء( والحوثيين 
بقيادة  لتحالف  الع�سكري  التدّخل  نتيجة  الأمامية  الخطوط  ت�سوي�ص  تم  في حين 
اأي�سًا، ول�سيما في الجنوب، تنظيم “القاعدة” ومقاتلو  ال�سعودية. ويتمركز فيها 
الإ�سالمية” الذين ت�سّن الحكومة الأميركية �سّدهم عمليات دون طيار.  “الدولة 
الأ�سخا�ص  اآلف من  ُقتل  ال�سراع  �سياق  الو�سع حّدة، ففي  ازداد  منذ 2015، 
هم  الذين  تقريبًا  الأطفال  ن�سف  اأ�سبح  داخليًا.  �سخ�ص  مليون   2.4 نزوح  مع 
دون الخام�سة من العمر يعانون من نق�ص مزمن في التغذية، و10 ماليين �سخ�ص 
معدل  اأعلى  ت�سّجل  التي  الدولة  اليمن  من  حاليًا  هذا  يجعل  جوعًا.  يت�سّورون 
ل�سوء التغذية في العالم في اأي مكان في العالم (Oxfam 2016). كما اأّدى التف�ّسي 
التي تطّورت مع  للدراما  الو�سع، و�سّكل رمزاً  تفاقم  اإلى  الكوليرا  لوباء  الأخير 
انهيار القت�ساد والنظام ال�سّحي وتو�ّسع حالة فقدان الأمن الغذائي. ُتظهر النتائج 
التجريبية بالن�سبة اإلى اليمن اأن العبء اليومي للحرب ذو اأهمية حا�سمة لل�سباب، 
اإليهم. ب�سرى التي تبلغ من العمر 18  في حين يبدو كّل �سيء اآخر ثانويًا بالن�سبة 

عامًا من اأبين في الجنوب، �ساركتنا راأيها:

اإلى الأمن.  اأ�سبحنا نفتقر  تداعى �سعوري ال�سخ�سي بالأمان، لأننا 
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التفجيرات غير المبررة، هناك جرائم متعّمدة  انت�سار  اإلى  فبالإ�سافة 
دون اأي رادع اأو عقاب. كل هذه الم�سائل ناتجة عن غياب الدولة 

.(YE–1)

اأفراح البالغة من العمر 28 �سنة من �سنعاء، اأّكدت: “كوني امراأة، اأ�سعر بفقدان 
التفجيرات وال�سراعات وال�سطرابات  ب�سبب  المنزل  الأمان عند خروجي من 

عند نقاط التفتي�ص” (YE–4). اأما اأحمد، ابن ال�سابعة ع�سرة من �سنعاء، فاأّكد:

الموؤ�س�سات، في �سلك  الف�ساد في كّل  انت�سار  ب�سبب  الأمن  تداعى 
ال�سرطة والق�ساء، وازدياد ظروف البالد �سوءاً. اأ�سبحت البالد غير 
في  اأي�سًا  القت�ساد  التفجيرات.  ب�سبب  الم�ساجد،  في  حّتى  اآمنة، 
حالة �سيئة. توّقفت الم�سانع عن الإنتاج ب�سبب الحرب، وحظرت 
ن�ساطات الت�سدير وال�ستيراد. اأنا لم اأعد اأثق بالنا�ص. كل �سيء تغّير 
(YE– نحو الأ�سواأ منذ 2011: الأحزاب والأمن وال�سرطة والق�ساء

.5)

ي�سير ال�سباب اأي�سًا اإلى التفّكك والنهيار الجتماعي المتزايد وتداعي عالقات 
اأثق  “اأنا ل  توؤّكد:  �سنة،  العمر 27  البالغة من  المجتمع. فاطمة  الت�سامن �سمن 
باأحد. في هذه الأيام، الجميع يت�سّرفون على نحو �سيئ” (YE–7). �سّرحت اأفراح:

اإن تهديد الفقر حقيقي، فبلدنا يعاني من الأزمات والحروب. ي�سير 
اليوم.  التي يعانون منها  الفقر والم�سكالت  اأنانية ب�سبب  اأكثر  النا�ص 
اأبداً في الآخرين  النا�ص بما يملكونه لأنف�سهم ول يفكرون  يحتفظ 
الأزمة.  لمواجهة  ت�سامن  اأي  دون  العوز،  من  حالة  في  هم  الذين 
الحروب تجعل النا�ص اأقل ت�سامنًا مع بع�سهم بع�سًا وتجعلهم ين�سون 

.(YE–4) القيم الجتماعية التي كانوا يتبّنونها

يظهر فقدان الأمن الغذائي في اليمن بحكم الأ�سباب المتعددة الموجودة على 
المحّك: هنالك، وفقًا للموقع والو�سع، نق�ص في الغذاء المتوّفر، وم�سكالت لها 
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التدّخل وتحّمل  في  الدولي  المجتمع  ف�سل  اإلى جانب  ال�سرائية،  بالقدرة  عالقة 
الم�سوؤولية. تتفاقم هذه العوامل ب�سبب تدمير طرقات التجارة والإنتاج الزراعي، 
والح�سار المفرو�ص على الواردات التجارية وا�ستمرار اأزمة الوقود الطويلة الأمد 
(Mundy 2017). اإن النتقال من زراعة الكفاف اإلى العمل المدفوع الأجر بو�سفه 

الم�سدر الرئي�سي للدخل قد جعل النا�ص في اليمن عر�سة ب�سورة خا�سة للح�سار 
المفرو�ص على ال�ستيراد وارتفاع الأ�سعار. اأ�سبحوا عاجزين عن توفير ما يكفي 
حاجتهم. ومع ذلك، ل يزال القطاع الزراعي مهّمًا بالن�سبة اإلى �سكان الريف. بتدمير 
اإلى جانب �سّل الإنتاج، وتجريد عائالت  اأّدت الحرب،  البنية التحتية الزراعية، 
كاملة من مورد رزقها ومن ثم اإمكانية الح�سول على طعام. ي�سطر النا�ص اإلى بيع 
ما�سيتهم باأ�سعار اأدنى بكثير من اأ�سعار ال�سوق. بتعبير اآخر: اإنهم ي�سّفون ب�سائعهم 
وهذا نذير للمجاعات المحلية. في تعز، بلدة تقع على جبهة القتال، ارتفعت اأ�سعار 
المواد الغذائية كثيراً. خالد �ساب متزوج من تعز في الثالثين من العمر، يعتمد ماليًا 

على والده، قال:

اإنني، ب�سفتي اأبًا لطفل واحد وموّظفًا دون راتب، اأعاني من م�سكلة 
يكترثون  ل  هم  الحاجة.  وقت  لي  داعمين  اأو  اأ�سدقاء  اإيجاد  في 
لم�سكالتك على الإطالق. يبتعدون عنك لتجّنب منحك اأي م�ساعدة. 
في هذه الأيام، ي�سبح التّجار خ�سو�سًا اأكثر اأنانية، ول ي�ساعدون اأبداً 
اأ�سدقائهم ب�سبب الأزمة. نحن جميعًا في ورطة، والبلد برّمته يعاني 

.(YE–9) من هذه الم�سكالت

توؤّكد تحّية وهي امراأة في الثامنة ع�سرة من العمر من عدن:

ي�سبح النا�ص اأكثر اأنانية، ول�سّيما التجار، اإذ ي�ستمّرون برفع الأ�سعار 
حتى  لذلك،  الرواتب.  وم�سكالت  النا�ص  لدخل  اعتبار  اأي  دون 
الأ�سدقاء لم يعودوا يقّدمون يد الم�ساعدة اإلى بع�سهم بع�سًا، لتجّنب 

.(YE–12) المزيد من الخ�سائر والبقاء بمناأى عن الفقر والعوز
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خال�سة

في عالم تزداد فيه حالة غياب اليقين هناك نوعان اأ�سا�سيان من الأمن: توفير و�سمان 
الحتياجات الأ�سا�سية، وغياب العنف. في اأعقاب الربيع العربي، اّت�سعت حالت 
فقدان الأمان اليومية واقترنت الأنماط المختلفة للعنف والمبا�سرة والهيكلية ببع�سها 
التي  المعّقدة كتلك  الطوارئ  تفاقمها، ول�سّيما في حالت  اإلى  اأّدى  ما  بع�سًا، 
ت�سهدها �سوريا واليمن. في الوقت نف�سه، يت�سابك نظام الغذاء العالمي والتطورات 
الجتماعية ببع�سها بع�سًا بدرجة عالية. وتترابط حّيزات الأمن وحّيزات فقدان الأمن 
ببع�سها بع�سًا على الم�ستوى العالمي، ما يوؤّدي اإلى ت�سكيل م�ساحات مختلفة من 
ال�سيادة الغذائية، على �سبيل المثال الحرب والجوع في مكان، واأرباح مبيعات 
ال�سالح والحبوب في اأماكن اأخرى. ي�سمل هذا اأي�سًا ترابط مّدخرات التقاعد “هنا” 
)عبر ال�ستثمار في �سناديق التقاعد( وفقدان الأمن الغذائي “هناك”، في حال تمّكن 
التقاعد والم�سارف( من الم�ساربة على  الم�ستثمرون الموؤ�س�سيون )مثل �سناديق 
ال�سلع الزراعية واأ�سعار المواد الغذائية. تتطّور بالتالي حالت فقداٍن لالأمن على 
م�ستويات وف�ساءات مختلفة. فف�ساءات الجوع ت�سّكل مواقع اختبار لفقدان الأمن 
الغذائي ج�سديًا لدى الأفراد والمجموعات. اأما الف�ساءات الم�سّببة للجوع، فتتجّلى 
بانت�سار ال�سلع عبر العالم و�سال�سل القيمة، وكذلك في التجمعات الق�سيرة الأجل، 
التي توؤدي تاأثيراتها )غير المتعّمدة في اأحيان كثيرة( بالن�سبة اإلى تحديد الأ�سعار، 
اإنها عنيفة بهذا المعنى، لأنها توّلد  (Gertel 2015). لذا  التغذية والجوع  اإلى �سوء 
عواقب اجتماعية ل رجوع عنها. لكن الأ�سخا�ص المتاأثرين غير قادرين بحّد ذاتهم 
اأو  القتال  اأن عواقب  على تحديد الأ�سباب المعّقدة للحرب والجوع. وفي حين 
النزوح اأو الفقر وا�سحة للجميع، من ال�سعب ر�سد اآليات ترّكز نفوذ ال�سوق �سمن 
مراكز التجارة الدولية اأو �سال�سل التجزئة الن�سطة على ال�سعيد العالمي، والتكتيكات 
ال�سيادية، ف�ساًل عن الم�ساربة المالية في  الثروة  اأموال  اأو  القت�سادية للم�سارف 
الأ�سهم  �سركات  تعتمدها  التي  ال�ستثمار  اإ�ستراتيجيات  اأو  الغذائية  ال�سلع  مجال 
الخا�سة الن�سطة في الأ�سواق المالية، بل ُيعّتم اأحيانًا عليها ب�سورة متعّمدة. في كتابها 
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Expulsions، توؤّكد �سا�سكيا �سا�سين اأن “اأنماط المعرفة والذكاء التي نحترمها ونجّلها، 

غالبًا ما ت�سّكل نقطة انطالق ل�سال�سل طويلة من المعامالت التي تنتهي بعملية اإق�ساء 
اإلى �سال�سل المعلومات التي  ب�سيطة” (Sassen 2014, 7). في النتيجة، يجب النظر 
تترّتب عليها م�سوؤوليات مجزاأة وغير محّددة على اأنها اأنماط من العنف. اإن الإق�ساء 
والجوع نتيجتان )مكانيتان( للتحّولت التقنية الليبرالية التي تولّد وتمّكن من تحقيق 
اأرباح مجهولة في مجال الأنظمة القت�سادية الم�ساهمة. على غرار الجدل حول 
مكان” مقابل “الطعام من مكان ما” (Campbell 2009)، ينبغي لنا  من ل  “الطعام 
المعّقدة  الف�ساءات غير المعروفة حتى الآن لالأ�سباب  التركيز على الك�سف عن 
الم�سوؤولة عن ارتفاع الأ�سعار وفقدان الأمن الغذائي. �سيحّتم ذلك تو�سيع روؤيتنا 
اإلى حّد ي�سمل الف�ساءات  ل  اأبعد من حدود الف�ساءات الأر�سية للجوع، والتو�سّ
ال�سببية الوا�سحة في �سل�سالت المعامالت العالمية وتحديد الأ�سعار. عندئذ فقط 
يمكننا اأن نبا�سر التحليل والحديث عن م�ساألة تمكين جيل ال�سباب. �سبر، �ساب 

من فل�سطين، يلحظ بالقول:

الحكومة.  تريده  ما  هذا  المداخيل.  تحقيق  في  م�سغولون  الجميع 
النا�ص  يفّكر  اأن  يريدون  القرو�ص والفقر.  ب�سيكات  النا�ص مقّيدون 
ال�سيا�سة  التفكير في  طوال الوقت في كيفية دفع الأق�ساط ويتجنبوا 
اأو غيرها من الأمور. عندما يك�سب النا�ص دخاًل، يبدوؤون البحث عن 
.(PS–6) الأ�سباب التي تجعل الأمور �سعبة ويبدوؤون التفكير في التغيير
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التنّقل والهجرة وحركة الالجئين 

يورغ ِغرِتل واأن-كري�ستين فاغِنر

تنّقل  يتمّيز بحركة  الذي   (Urry 2000) ”التنّقل “حركات  نعي�ص في ع�سر  نحن 
ور عبر الحدود الدولّية. تمّثل منطقة  مت�سارعة للنا�ص وال�سلع والمعلومات وال�سّ
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا عقدة مركزيّة �سمن �سبكة من الّت�سالت العالمّية. 
المنطقة لحركة  ال�سباب في  ت�سّور  القليل عن كيفّية  ومع ذلك، ل نعرف �سوى 
الحتجاجية  الحراكات  اإّن  فيهم.  والترحال  الهجرة  تاأثير  وكيفّية  هذه،  التنّقل 
ليبيا  النطاق في  العربّي، وما تالها من عملّيات نزوح وا�سعة  الربيع  التي �سهدها 
اأوروبا.  باّتجاه  ال�سّكان  اإزاء تحّركات  اأثارت الهتمام  الحرب،  نتيجة  و�سوريا 
ُيبلَّغ  لم  البلقان،  طريق  طول  وعلى  المتو�ّسط    البحر  عبر  الهجرة  بعك�ص  اإّنما، 
ب�سورة كافية عن خطط حركة التنّقل �سمن العالم العربّي، بما في ذلك اإلى دول 
الخليج، وكذلك انت�سار هجرة اليد العاملة اإلى البلدان المجاورة. اأّدى ذلك اإلى 
ت�سوير م�سّوه لأنماط الهجرة في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا في اإطار البحث 
من  اأّنه  مقتنعون  نحن  لذلك،   .(Fargues 2017) ال�سيا�سات  الأكاديمّي و�سناعة 
المنطقة، والمهاجرين  البالغين من  ال�سباب وال�سباب  اإ�سماع �سوت  المهّم جّداً 

المحتملين والمقيمين.
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هجرة  بقرارات  �سلة  ذات  مختلفة  جوانب  في  �سنحّقق  الف�سل،  هذا  في 
ال�سباب العرب. �سنناق�ص كيفّية ارتباط حركة التنّقل بالتحديد ال�سياقّي للخبرات 
الحياة.  اإلى جزء من تطّور م�سيرة  الخارج  اإلى  ال�سفر  ل  ال�سخ�سّية، وكيفّية تحوُّ
تك�سف البيانات اأّن عدداً �سغيراً جّداً من ال�سباب العرب يعتزمون الهجرة، وهذا 
التنّقل  اأّن  نجد  يواجهونها.  التي  المتعّددة  الأزمات  اإلى  نظراً  لفت  اكت�ساف 
ا�ستعدادات عّدة،  يعتمد على  مّما هو مفتر�ص؛ هو  بكثير  تعقيداً  اأكثر  م�سروع 
واإ�ستراتيجّيات لتجميع الموارد �سمن �سبكات الأقارب والمجتمع، وفي اأحيان 
كثيرة على عملّيات الختيار الجماعّية التي تهدف اإلى اختيار المهاجر الأن�سب 
اإطار  بغية خلق   .(Gertel and Sippel 2014) المحتملين  المر�ّسحين  بين مجموعة 
لنتائجنا، �سنبداأ ببع�ص الأفكار حول نظرّية الهجرة. بعد ذلك، �ستتحّدث بيانات 
وثانيًا  الحالّي،  و�سعهم  تغيير  اإزاء  ال�سباب  مرونة  اأّوًل  نف�سها:  عن  ال�ستطالع 
ال�سوء عن قرب  �سن�سّلط  الأخير،  الجزء  الهجرة. في  دوافعهم وت�سميمهم على 
على الالجئين ال�سورّيين في لبنان، مّتخذين ق�سّيتهم مثاًل على كيفّية تاأثير النزوح 

في ال�سباب، في البلدان التي �سملها الم�سح.

ما هي حركة التنّقل التي نتحّدث عنها؟

لفترة طويلة، ورغم العقبات المتكّررة، كانت التحّركات بين ال�سواطئ الجنوبّية 
�سنغن عام 1995  اتفاقّية  بعد  المتو�ّسط   �سهلة. لكن،  الأبي�ص  للبحر  وال�سمالّية 
من  العالم  جنوب  في  المقيمون  ال�سباب  ُمنع  القلعة”،  “اأوروبا  نت  ح�سّ التي 
اإلى خلق  الإنترنت  اإدخال  اأّدى  تقريبًا،  نف�سه  الوقت  التحّرك �سماًل. لكن، في 
فاأكثر من  اأكثر  تتحّرر  التفاعالت الجتماعّية  م�ساحة اجتماعّية جديدة؛ وبداأت 
الفترا�سّية،  الهجرات  فعّلقت  نف�سيهما.  والمكان  الزمان  في  الوجود  �سرورة 
(Braune 2011). على  المكانّية  التنّقل  المفرو�سة على حركة  القيود  اأقّله موؤّقتًا، 
الحدود  للتوا�سل عبر  الإنترنت فر�سًا  الدرد�سة عبر  المثال، قّدمت غرف  �سبيل 
الواقع، وقد  توؤّثر في  التنّقل الفترا�سّية  الجندريّة والوطنّية واللغوّية. لكّن حركة 
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تغّذي طموحات الهجرة في الحياة الحقيقّية. اأ�سارت مريم، وهي �ساّبة من القاهرة 
تبلغ من العمر 25 �سنة:

نتلّقى  اأ�سبحنا  بالما�سي،  اأمراً حيويًّا. مقارنة  الإنترنت  اأ�سبح  اليوم 
اأم اأخبار  اأكان هنالك فر�ص عمل  اأخبار البالد عبر الإنترنت، �سواء 
العثور على معلومات حول  ب�سهولة  اآخرين. يمكننا  اأ�سخا�ص  عن 
اأكثر.  �سهلة  الحياة  الأخرى. هذا يجعل  الأ�سياء  ال�سفر والكثير من 

.(EG–10) كما اأّنه يقّدم فر�سًا جديدة للذهاب اإلى الخارج

الأكثر من ذلك هو اأّن الم�ساحات الفترا�سّية تند�ّص داخل عوالم مختلفة، حّتى 
تلك المحرومة التعليم الر�سمّي. اأو�سح اأحمد، وهو كهربائّي يبلغ من العمر 20 
عامًا من المحّلة في م�سر، ولم يلتحق �سوى بالمدر�سة البتدائّية، ما الذي حّفزه 

على البحث عن عمل في الخارج:

الإنترنت  �سبكة  على  األتقي  وكنت  لالإنترنت.  مقهى  اأرتاد  كنت 
الوليات  مثل  اأخرى  ودول  م�سر  من  عمري  من  باأ�سخا�ص 
اأ�سعر  لكّنني  “جدارة”،  اأقّل  اأ�سعر كوني  اأّنني  اأعني  المتحدة... ل 

.(EG–8) اأّن لديهم فر�سًا اأف�سل مّما متاح لنا هنا

والجتماعّية،  المكانّية  التنّقل  لحركة  المتعّددة  بالأنماط  الإحاطة  اأجل  من 
ولدمج الحركّية الفترا�سّية والأنماط المرنة لعملّية ت�سكيل الهويّة، نقترح طرح 
حركة التنّقل في �سيغة الجمع )حركات التنّقل(، مع اّتخاذ “منعطف التنّقلية” في 
العلوم الجتماعّية كنقطة انطالق. الأهّم من ذلك هو اأّن حركات التنّقل الب�سرّية 
جزء ل يتجّزاأ من التداول على نطاق اأو�سع لل�سلع والأموال والتكنولوجيا والأفكار 
التي ت�ساهم جميعها في ت�سكيل تحّركات متفاوتة لالأفراد ول�سعوب بكاملها. لقد 
تّم اإيالء الكثير من الهتمام لدور الختالف الجتماعّي والعرق والجندر والدين 
في تحديد الهجرة. يقترح فان هير (Van Hear 2014) تحويل التركيز على الظروف 
الماّدية والجتماعّية والقت�سادّية، كون الأخيرة ل تحّدد تداعيات الهجرة فقط، 
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الجدول 10.1 المرونة – الخ�سائ�ص

الأ�سرةالعمر الجندر المجموع 

ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكور المعّدلعدد العيّنة = 9,000 خا�سّ

4955434951475045تقبل العمل في منطقة ريفّية في بلدك

3543273637333827تقبل العمل في منطقة ريفّية في اأوروبا

3340243333313429تقبل العمل في منطقة ريفّية في بلد عربّي

3236273132323131تقبل عماًل اأقل بكثير من موؤهالتك

تترك عائلتك حتى لو كنت �ستخاطر 
بحياتك 

3948304043344328

تترك عائلتك للح�سول على موؤهل مهني 
جيد 

1823141820182015

تتزّوج �سخ�سًا من طبقة اأعلى بكثير من 
م�ستواك ال�سخ�سي

3836404138324128

تتزّوج �سخ�سًا من طبقة اأدنى بكثير من 
م�ستواك ال�سخ�سي

3237263433293426

1520101516141612تتزّوج �سخ�سًا من ديانة مختلفة 

1314121114141312تتزّوج �سخ�سًا اأكبر منك بكثير 

)% 25 Ø( ”2532182527232719موؤ�ّسر المرونة: “مرتفع

ال�سوؤال “من اأجل تغيير و�سعك الحالي، هل اأنت م�ستعّد اأن...؟” هنا: “مّتفق ومّتفق ن�سبيًا”.
خم�سة خيارات لالإجابة غير مّتفق؛ غير مّتفق ن�سبيًا؛ غير متاأّكد؛ مّتفق ن�سبيًا؛ مّتفق.

الأ�سئلة 3، 4، 14، 181، موؤ�ّسر المرونة.
اأ�سرة الأهل )الأ�سخا�ص الذين  اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.  مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد 
ة )الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون  اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون مع اأهلهم(؛ اأ�سرة خا�سّ
اإلى �سيناريوهات ا�ستو�سحت عن ثالث  ة(. ø = المتو�ّسط. | ح�سبنا موؤ�ّسر المرونة ا�ستناداً  في منازلهم الخا�سّ
فئات من حركة التنّقل الجتماعّية الق�سرّية: مغادرة الأ�سرة؛ قبول �سروط عمل غير معروفة اأو معاك�سة؛ الزواج 
ب�سخ�ص من مجموعة مختلفة. يمكن لكّل بند )�سوؤال( اأن يح�سد بين نقطة واحدة )“غير مّتفق”( وخم�ص نقاط 
اإلى الفئات الثالث )الأ�سرة والعمل والزواج(، وجمعنا  )“مّتفق”(. ح�سبنا المعّدلت لكّل عن�سر، ون�سبناها 
المعّدلت المح�سوبة لكّل فئة �سمن   قيمة متو�ّسطة واحدة لكّل فرد. واأخيراً ا�ستخدمنا توزيع كّل النتائج الفردّية 
لتق�سيم العّينة باأكملها اإلى اأربع مجموعات مت�ساوية )ربعّيات(. الربعّية الأعلى )“عليا”( التي �سّجلت اأعلى متو�ّسط   
للقيمة )الأ�سخا�ص الأكثر مرونة(، ثالث نقاط على الأقّل، تتطابق مع الإجابات التي تتراوح من “غير متاأّكد” 

اإلى “مّتفق”.
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الجدول 10.2 المرونة – البلدان

فل�سطيناليمنلبنانالبحرين�سوريااأ(م�سرتون�صالأردنالمغربعدد العيّنة = 9,000 

تقبل العمل في منطقة 
ريفّية في بلدك

415557254734446367

تقبل العمل في منطقة 
ريفّية في اأوروبا

404054313830322426

تقبل العمل في منطقة 
ريفّية في بلد عربّي

304740223924184033

تقبل عماًل اأقل بكثير 
من موؤهالتك

313935264024164429

تترك عائلتك حتى 
لو كنت �ستخاطر 

بحياتك 
444355342343353728

تترك عائلتك 
للح�سول على موؤهل 

مهني جيد 
321920181424141710

تتزّوج �سخ�سًا من 
طبقة اأعلى بكثير من 

م�ستواك ال�سخ�سي
454240363134334730

تتزّوج �سخ�سًا من 
طبقة اأدنى بكثير من 

م�ستواك ال�سخ�سي
363736312331244629

تتزّوج �سخ�سًا من 
ديانة مختلفة 

2919171110161888

تتزّوج �سخ�سًا اأكبر 
منك بكثير 

24179149149146

موؤ�سر المرونة

)% 25 Ø( ”423026232226202015“مرتفع

ن�سبيّاً”  “مرتفع 
)% 50 Ø( ”و“مرتفع

635354515149434035

ال�سوؤال “من اأجل تغيير و�سعك الحالي، هل اأنت م�ستعّد اأن...؟” هنا: “مّتفق ومّتفق ن�سبيًا”.
خم�سة خيارات لالإجابة غير مّتفق؛ غير مّتفق ن�سبيًا؛ غير متاأّكد؛ مّتفق ن�سبيًا؛ مّتفق.

الأ�سئلة 3، 181، موؤ�ّسر المرونة )انظر الجدول 10.1(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 

اأعلى مجموع لكّل �سّف. ø = المتو�ّسط. اأ( الالجئون ال�سوريّون في لبنان.
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اإّنما اأي�سًا عملّية الهجرة نف�سها، اأي عملّيات �سنع القرار والم�سارات والوجهات. 
بانخراطها على نطاق  فان هير على مجموعة ديموغرافّية محّددة معروفة  يرّكز 
وا�سع في الهجرة العالمّية: ال�سباب المتعّلمون لكن المتعطلون عن العمل، الذين 
للخروج  – و�سيلة  اأن تكون  – ويمكن  اأّنها  الهجرة على  اإلى  ينظرون  ما  “غالبًا 
فيها في  اأنف�سهم عالقين  المهاجرون  الالا�ستقرار، ولكن غالبًا ما يجد  من حالة 
المعي�سّي” )م.�ص.: 115(. في  الأمان  فقدان  يعانون  الم�سيفة، حيث  البلدان 
لة، اإّن حركة التنّقل لي�ست مرتبطة بال�سرورة بالفقر؛ بدًل من ذلك، كما  المح�سّ
ك�سفت اأزمة الالجئين ال�سورّيين، اإّن الأكثر حرمانًا هم العالقون في الوطن دون 
اأّي قدرة على الرتحال. كما اأّنه يمكن اختبار النزوح على نحو منف�سل عن الحركة 
المكانّية الفعلّية، عبر تعطيل الحركة الذي يوؤّدي اإلى “نزوح مكانّي” و“�سلل قوّي” 
اإعادة   (De Haas 2014) ال�سياق نف�سه، يقترح دي ها�ص  (Lubkemann 2008). في 

النا�ص على اختيار المكان  الب�سرّية بو�سفها قدرة )حّرية(  التّنقل  “حركة  �سياغة 
الذي يريدون العي�ص فيه” )م.�ص.: 4(. اإّن اإعادة النظر في مكتب للهجرة، كخيار 
بين النتقال اأو البقاء، ي�سمح بتخّطي التمييز الم�سطنع بين عوامل الدفع والجذب 

اأو الهجرة الطوعّية والق�سريّة.

 خيارات �سعبة: هل يريد ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا اأن يعي�سوا حياة مختلفة؟

الحياة.  في  التغييرات  بع�ص  لقبول  بال�ستعداد  للتنقل  الفردّي  ال�ستعداد  يرتبط 
ال�سيناريوهات  من  اأنواع  ثالثة  در�سنا  ال�سباب،  مرونة  درجة  ل�ستك�ساف 
اأخرى، مغادرة  باأ�سخا�ص من مجموعة  ا�ستعداد الم�ستطَلعين للزواج  المحتملة: 
لمتابعة تدريبات مهنّية، وقبول ظروف معي�سّية غير موؤاتية لك�سب  المرء والديه 
المال )الجدول 10.1(. لكن، قبل النظر في كّل من هذه الفئات، تجدر الإ�سارة 
اإلى اأّن الهجرة لي�ست الم�سعى الأكثر جراأة الذي يمكن اأن يتخّيله ال�سباب. بدًل 
اأبدى  الواقع،  في  �سعوبة.  الأكثر  الزوجّية هي  الخيارات  بع�ص  تبدو  ذلك  من 
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اأقّل للزواج ب�سخ�ص اأكبر �سّنًا منهم بكثير اأو ب�سخ�ص من  الم�ستطَلعون ا�ستعداداً 
اأثناء الهجرة. مجموعة دينّية مختلفة منه لتعري�ص حياتهم للخطر 

الزواج ب�سخ�ص من خارج المجموعة
اأن يكون زوجًا منا�سبًا  اإن ال�سخ�ص الذي ي�سلح  بالترتيبات الزوجّية،  يتعّلق  فيما 
المرء عند  يواجهها  التي  الحدود الجتماعّية  نفاذّية  اأو  الكثير عن م�سامية  يقول 
التنّقل في الف�ساء الجتماعّي. كما اأ�سرنا، ي�ستبعد معظم ال�سباب الزواج ب�سركاء 
ينتمي  الزواج ب�سخ�ص  يبدو  �سّنًا بكثير، في حين  اأكبر منهم  اأو  من ديانة مختلفة 
بكثير  ا�ستعداداً  اأقّل  الن�ساء  اأّن  واقع  تف�سير  يمكن  اأكثر.  مقبوًل  اأعلى  طبقة  اإلى 
بالطبيعة  الحالي،  و�سعهّن  تغيير  اأجل  من  مختلفة  ديانة  من  ب�سريك  للزواج 
اإّن  الواقع،  للرجال. في  اأكثر  الأديان، ما يجعلها جائزة  بين  للزيجات  ة  الخا�سّ
يوافقون  الرجال، قد  المقابالت، ول�سّيما  اأُجريت معهم  الذين  الأ�سخا�ص  ثلث 
اأو يوافقون ن�سبيًا على الزواج ب�سريك من طبقة اجتماعّية اأدنى. لكن كال الجن�سين 
يرى الزواج ب�سريك من طبقة اأعلى مرغوبًا اأكثر. ومع ذلك، هناك اختالفات كبيرة 

بين كّل بلد على حدة، على �سبيل المثال اليمن ولبنان )الجدول 10.2(.

المنزل1 مغادرة 
يبدو اأّن الح�سول على موؤّهالت مهنّية ي�سّكل دافعًا مقبوًل )على الأقّل في بع�ص 
البلدان( ليترك المرء اأحّباءه ويرحل؛ اأكثر من ثلث الم�ستطَلعين م�ستعّدون لذلك؛ 
هم “مّتفقون” اأو “مّتفقون ن�سبيًا” على تلك الفكرة. مع ذلك، توؤّكد المقابالت 

من  قليل  عدد  في  توؤَخذ  التالية،  والفقرة  الفقرة  هذه  في  �سمولية  اأكثر  �سورة  تقديم  اأجل  من   1
اأّن  حين  في  ما”،  حّد  اإلى  يوافقون  و“ل  يوافقون”  “ل  الذين  اأولئك  نظر  وجهة  الحالت 
اإلى حّد ما”. وكون خيار  “يوافقون” و“يوافقون  اأولئك الذين  10.1 و10.2 يمّثالن  الجدولين 
الن�ّص  في  والّتجاهات  الأرقام  بع�ص  النتيجة،  في  تبدو،  هنا،  اأكثر  د  ُيحدَّ لم  متاأّكد”  “غير 

متناق�سة.
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في  الرغبة  بين  ممّزقون  لكّنهم  بالهجرة،  ي�ستخّفون  ل  الم�ستطَلعين  اأّن  النوعّية 
موا�سلة حياتهم في كنف العائلة والأ�سدقاء، وتقديم م�ساهمة مهّمة اإلى بلدانهم 
الأّم، واإيجاد طريقة للخروج من الطريق المهنّية الم�سدودة. اختار حمزة، وهو 
طالب يبلغ من العمر 25 عامًا من �سطات في المغرب، كلمات قويّة للتعبير عن 
المع�سلة التي تواجه العّمال المهاجرين: “قد ل تجد وظيفة في بلدك، وقد ت�سطّر 
اإلى العمل في الخارج، ثّم تعي�ص في الخارج بعيداً عن عائلتك واأ�سدقائك، تعي�ص 
في عالم اآخر” (MA–7) . في المقابل، نحو ن�سف الم�ستطَلعين ل يوافقون على 
التوّجه  �ص هذا  الحياة”، وُيتلمَّ �سّكل ذلك خطراً على  لو  حّتى  المنزل  “مغادرة 
قيد  البقاء على  اإ�ستراتيجّيات  يعك�ص ذلك  اليمنّيين.  ال�سباب  اأو�ساط  ة في  خا�سّ

الحياة في زمن الحرب.

قبول عمل غير ُمغٍر
ن�سبيًا”( على  “مّتفقون  �سملهم ال�ستطالع )“مّتفقون” اأو  الذين  ال�سباب  ن�سف 
بلدان عربّية  اأقّل في  اأي�سًا بدرجة  بلدانهم، ولكن  الريفّية في  المناطق  العمل في 
اأخرى واأوروبا )نحو الثلث لكّل منهما(. ويبدو اأّن معّدلت الموافقة العالية من 
ال�سباب المغاربة والتون�سّيين على العمل الريفي في اأوروبا تعك�ص هجرة العمالة 
التي تتوافد منذ مدة طويلة من �سمال اأفريقيا اإلى �سواطئ البحر الأبي�ص المتو�ّسط 
جنوب وغرب اأوروبا (Gertel and Sippel 2014). لكن عمومًا ل ي�ستهوي العمل 
في المجال الزراعي في الخارج العديد من النا�ص، فنحو ن�سف الم�ستطَلعين اأبدوا 
رغبتهم عن النخراط في العمل الزراعّي في دول عربّية واأوروبّية اأخرى )“غير 
مّتفق” اأو “غير مّتفق ن�سبيًا”(. اأخيراً يبدو نحو ن�سف الم�ستطَلعين غير راغبين في 
قبول وظيفة ل تتطابق وموؤّهالتهم المهنّية، وعدد اأقّل بقليل بالن�سبة اإلى الاّلجئين 
ال�سوريّين في لبنان وال�سباب المغربّيين. تجدر مالحظة اأّنه ُي�ستبَعد معظم ال�سباب 
ال�سوريّين عن �سوق العمل الر�سمّي في لبنان، وُيدَفعون في اأحيان كثيرة نحو العمل 

ال�ستغاللّي والُمهين. �سن�ستعيد هذه النتيجة في الجزء الأخير من هذا الف�سل.
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الحياة،  تغّيرات  لقبول  ال�سباب  ا�ستعداد  عن  �ساملة  �سورة  على  للح�سول 
الأ�سرة  الجتماعّية:  التنّقل  الثالث لحركة  الفئات  بدمج  المرونة  موؤ�ّسر  ح�سبنا 
الحياة  قبول خيارات  في  ال�سباب عمومًا  مرونة  اإلى  بالن�سبة  والزواج.  والعمل 
المعاك�سة، تظهر مجموعات مختلفة تتجّلى على الم�ستوى الوطني. في المعّدل، 
اختالفات  ُتلحظ  ل  مرونة.  الأكثر  هم  والأردنيين  المغربّيين  ال�سباب  اأّن  يبدو 
اأقّل  المراأة  اأّن  اّت�سح  اإذ  اإلى حّد كبير،  النتائج جندريّة  العمريّة، لكّن  الفئات  عبر 
مرونة، ما ي�سير اإلى وجود قيود اجتماعّية اأكبر على خيارات الحياة لدى المراأة. 
ويّت�سح اأّن ال�سباب الذكور الذين يجنون موارد مالّية من دخل عملهم الخا�ّص هم 
الأكثر مرونة. مع ذلك، ينبغي اأن نطرح ال�سوؤال حول كيفّية ارتباط هذه الميول 

اإلى الهجرة. بالطموحات الحالّية 

التنّقلي لل�سباب العرب وخبرات الهجرة ال�سلوك 

مغادرة  اإلى  وال�سعي  التنّقلي  ال�سلوك  اإلى  الآن  ننتقل  ال�سوؤال،  هذا  لالإجابة عن 
اأوروبا في �سيف  اإلى  الهجرة  اإلى  العرب  ال�سباب  المن�ساأ. في حال ا�سطّر  بلد 
2016 )بعد اإغالق طريق البلقان(، ما هي الدول التي يرونها وجهات رئي�سّية؟ 
 .)10.3 المتحدة )الجدول  المملكة  ال�سويد،  فرن�سا،  األمانيا،  اأربع دول:  برزت 
لة لدى الالجئين ال�سوريّين الأنماط الحالّية لتدّفق  بينما تعك�ص الخيارات المف�سّ
الخيارات  تلك  ترتبط  واألمانيا(،  ال�سويد  هي  الرئي�سّية  )الوجهات  الالجئين 
ل معظم ال�سباب  بعالقات لغوّية قديمة ما بعد ال�ستعمار. على �سبيل المثال، يف�سّ
ينطبق  الذين  الأ�سخا�ص  هم  َمن  لكن،  فرن�سا.  في  العي�ص  والمغاربة  التون�سّيين 
عليهم هذا، هل الجميع على ا�ستعداد لمغادرة المنزل؟ في هذا الف�سل، �سنحّقق 
الروابط  الهجرة؛  الم�سّممين على  الم�ستطَلعين  للهجرة: عدد  اأربعة جوانب  في 
بين طموحات الهجرة ال�سخ�سّية والتجارب ال�سابقة للعي�ص في الخارج؛ تجارب 
اأخيراً، �سنربط  ال�سبكة الجتماعّية الأو�سع.  اأو�ساط الأقارب و�سمن  الهجرة في 
بين الرغبة في الهجرة وال�ستعدادات الفردّية، كالو�سع الجتماعّي–القت�سادّي 
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ال�سخ�سّية. والمرونة 
با�ستثناء  ال�ستطالع،  �سملهم  الذين  ال�سباب  ن�سف  من  اأكثر  ي�ستبعد  بداية، 
بين 48% و%71  الهجرة لأنف�سهم؛ ويوؤّكد  التون�سّيين، على نحو قاطع، خيار 
منهم، وفق البلد، اأّنهم “بالتاأكيد لن يهاجروا “، بينما يعّبر نحو الثلث عن اهتمام 
الهجرة”، و%22  ب�ساأن فكرة  اأحيانًا  “يترّددون   %13 – ن�سبيًا  بالهجرة  جّدي 
اآخرون “يرغبون في الهجرة”: عدد قليل منهم م�سّمم على الذهاب اإلى الخارج 
)7%، “متاأّكد من اأّنني �ساأهاجر”( )الجدول 10.4(. كيف يمكننا �سرح قّلة اهتمام 
الم�ستطَلعين، الم�ستغَربة، بالهجرة؟ اإجماًل، اإّن الن�ساء اأكثر اإ�سراراً على البقاء في 
المنزل )65% مقابل 51% من الرجال(، في حين تراود فكرة الهجرة الرجال اأكثر 
)15% مقابل 11% للن�ساء(. يمكن تف�سير هذه النتائج في �سوء العقبات الإ�سافّية 
التي تعتر�ص حّرية التحّرك لدى الن�ساء. اإّن البحث عن روابط بين م�ساعي الهجرة 
وعوامل اأخرى مختلفة، بما في ذلك تجارب الهجرة داخل الأ�سرة وال�ستعداد 
الطبقة الجتماعّية، يك�سف عن �سورة  اإلى خلفّية  بالإ�سافة  للتغيير،  ال�سخ�سّي 

اأكثر دّقة.
باأنف�سهم، واأقّل من %10  الهجرة  ال�سباب اختبروا  قلياًل من  اإّن عدداً   ، اأوّلً
اإّن تجارب الهجرة  اأقاموا خارج بلدانهم الأّم خالل حياتهم. ف�ساًل على ذلك، 
الخليج  الم�ستطَلعين في  اإقامة معظم  العربّي، مع  العالم  ال�سابقة محدودة �سمن 
اإلى  بالن�سبة  اأكبر  الخ�سو�ص، هناك احتمال  الأخرى. على وجه  العربّية  والدول 
�سهادة  الخارج،  الإقامة في  لهم  �سبق  اأن يكون قد  لبنان  ال�سورّيين في  الالجئين 
على الهجرة الدائرّية الطويلة الأمد للعّمال ال�سوريّين اإلى لبنان والأردن والخليج 
قبل الحرب الأهلّية ال�سورّية (Chalcraft 2008). ومع ذلك، لي�ص مرّجحًا اأكثر اأن 
يكون الجيل الأخير من ال�سباب، الذين ينتمون اإلى بلدان تتمّتع بروابط تاريخّية 
ولغويّة قويّة مع اأوروبا، على غرار لبنان والمغرب وتون�ص، قد اأم�سى بع�ص الوقت 

في الجانب الآخر للبحر الأبي�ص المتو�سط. 
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الجدول 10.3 تجارب الهجرة – الدول

�سوريااأ(البحريناليمنلبنانفل�سطينالردنم�سرتون�صالمغربعدد العيّنة = 9,000

الهجرة: قناعة �سخ�سيّة

634062567155715548– )اأ( بالتاأكيد ل

1911162121982210– )ب( اأترّدد اأحيانًا ب�ساأن الفكرة 

164019161521192132– )ج( اأرغب في ذلك 

38327252210– )د( اأنا متاأّكد من اأّنني �ساأفعل ذلك

البلد الم�ستهدف )ب/ج/د؛ عدد العيّنة 
)3,801 =

244215324138151848• األمانيا 

305220322836171316• فرن�سا 

1081423453091054• ال�سويد

819610813618 الم�ستطَلع: توا�سل مع طالبي اللجوء

25310896121الم�ستطَلع: اأقام خارج الوطن الأّم

144112121441161020هاجر اأفراد من الأ�سرة

414943455639612756– اأهّمية ذلك بالن�سبة اإليك: “نعم” 

الهجرة والفئات )ج/ د؛ عدد العيّنة = 
)2,612

17472139174418044– الفئات الدنيا 

27)2(17461940212518– الفئات المتو�ّسطة الدنيا

)13(184421441527239– الفئات المتو�ّسطة 
)3(2057294617223324– الفئات المتو�ّسطة العليا

)0(2858204217323225– الفئات العليا

الأ�سئلة 3، 171، 173، 175، 176، 177، 178، 179، 180، الموؤ�ّسر الطبقّي )انظر الف�سل 2 والملحق(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 

اأعلى مجموع لكّل �سف. تمّثل الأرقام الموجودة بين قو�سين حالت فرديّة. اأ( الالجئون ال�سورّيون في لبنان.

الهجرة: القتناع ال�سخ�سّي )ال�سوؤال 179( = “ ما هو الو�سف الأن�سب لو�سعك؟”.
)اأ( بالتاأكيد ل = “اأنا بالتاأكيد لن اأهاجر” )%58(.

)ب( اأتردد اأحيانًا ب�ساأن الفكرة = “ اأتردد اأحيانًا ب�ساأن فكرة الهجرة” )%13(.
)ج( اأرغب في ذلك = “اأرغب اأن اأهاجر” )%22(.

)د( اأنا متاأّكد من اأنني �ساأفعل ذلك = “اأنا متاأّكد من اأّنني �ساأهاجر” )%7(.
البلد الم�ستهدف )ال�سوؤال 180؛ اإذا كان ال�سوؤال 179 = ب – د(= توّجه اأخيراً اأ�سخا�ص كثيرون اإلى اأوروبا. 

اإذا كنت �سوف تهاجر، فما هي اأف�سل البلدان التي يمكن اأن تذهب اإليها؟” )اأجوبة متعّددة(.
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الن�سية،  الر�سائل  الهاتف،  )عبر  تتوا�سل  كنت  “هل   =  )177 )ال�سوؤال  اللجوء  بطالبي  الّت�سال  الم�ستطَلع: 
اإذا  اأوروبا خالل الأ�سهر الثالثة الما�سية؟ )نعم= %9(:  اأو لجوء في  �سخ�ص يبحث عن عمل  مع  “�سكايب”( 
كانت الإجابة “نعم”، )ال�سوؤال 178(: “اإذا نعم، مع من كنت تت�سل؟”: العائلة )49%(، الأ�سدقاء )%57(، 

الجيران )5%(، اأ�سياء اأخرى )%6(.
الم�ستطَلع: يقيم خارج الوطن )ال�سوؤال 171( = هل �سبق لك اأن ع�ست خارج بلدك الأ�سلي؟ )“نعم”، العدد 

.)630 =
هاجر اأفراد من الأ�سرة )ال�سوؤال 173( = “هل يوجد في عائلتك �سخ�ص هاجر اإلى بلد اأجنبي؟” )نعم، العدد 
= 1,765(. اإذا كانت الإجابة “نعم”: اأهّمية ذلك بالن�سبة اإليك )ال�سوؤال 175(: “هل لهذه الهجرة اأّي اأهمية 

بالن�سبة اإليك؟” )“نعم”، العدد = 822(.
ّمن خياران: )ج( “اأرغب في الهجرة” )22%( و)د( “متاأكد من اأّنني �ساأهاجر” )%7(،  الهجرة والفئات: �سُ

وُحّلل توزيعهما وفقًا للطبقات الجتماعّية.

في  كانوا  الذين  الأقارب  عبر  بالهجرة  اإلمامًا  اأكثر  الم�ستطلعون  يبدو  ثانيًا 
في  اآخر  بلد  اإلى  هاجر  اأ�سرتهم  اأفراد  اأحد  اأّن  خم�سهم  �سّرح  فقد  الخارج. 
�سمن  برزوا  الذين  ولبنان  تون�ص  من  ال�سباب  �سّرح  اأخرى،  مّرة  الما�سي. 
دائرة  �سمن  مهاجرين  بوجود  ال�ستطالع  �سملهم  الذين  الأ�سخا�ص  ن�سف 
اأكثر  نمط  يظهر  اأقرباوؤهم،  اختارها  التي  ال�سفر  يتعلق بوجهات  فيما  اأحّبائهم. 
والدول  الخليج  دول  رّحبت  حين  ففي  اأنف�سهم.  ال�سباب  بنمط  مقارنة  تنّوعًا 
كاّلً  اأخرى  رئي�سّية  وجهات  �سملت  الم�ستطَلعين،  اأ�سر  باأفراد  الأخرى  العربّية 
لدى  بلدان كالمغرب  تظهر  اأخرى  مّرة  المتحدة وكندا.  اأوروبا والوليات  من 
باأغلبّية  اأي�سًا  اأ�سرهم هاجروا  اأفراد  نف�سها، ولكن  الدول  لهذه  ال�سباب  الرعايا 
�ساحقة اإلى اأوروبا في الما�سي. يظهر جلّيًا اأي�سًا اأّن تجارب الهجرة �سمن عائلة 
اأ�سداء لدى  لها  الم�ستطَلعين( كان  يطاول هذا 20% من  الواحد )عمومًا  الفرد 
المجيبين ال�سباب، اإذ اأّكد ن�سفهم تقريبًا اأّن هجرة اأحد الأقارب كان اأمراً مهّمًا 
بالن�سبة اإليهم �سخ�سّيًا. ومع ذلك، تراود ال�سباب �سمن هذه المجموعة م�ساعر 
 .)10.4 )الجدول  الما�سي  في  فيهم،  اأحّبائهم  اأحد  تاأثير هجرة  متناق�سة حول 
ُتر�َسل  التي كانت  التحويالت  ا�ستفادوا من  اأّنهم  الم�ستطَلعين  يعترف ربع  بينما 
اأجنبّي  بلد  العي�ص في  بفكرة  افُتتن  تقريبًا  نف�سه  العدد  واأّن  الوطن )%28(،  اإلى 
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اأحد  رحيل  اأّن  يرون  اآخرون  يزال  ل   ،)%30( الهجرة  في  رغبتهم  وازدادت 
اإزاء  يعّبرون عن تحّفظات �سارمة  اأنهم  اأو حّتى  لهم )%22(  اأحّبائهم خ�سارة 
الهجرة )ت�سير ن�سبة 14% اإلى اأّن تجارب هجرة الأقارب اأثبطت عزيمتهم على 
ال�سعي اإلى الهجرة باأنف�سهم(. وفي حين يتاأّثر الم�ستطلعون من الذكور والإناث 
التناق�ص  اإلى هذا  ينظرن  الن�ساء  اأّن  يبدو  اأ�سرهم،  بالهجرة داخل  �سواء  على حّد 
ل )33% مقابل  بدّقة اأكبر، ما ي�سير اإلى اأنهّن ي�ستفدن اأكثر من الأموال التي ُتحوَّ
24% للرجال(، واأنهّن ي�سعرن اأي�سًا بحّدة اأكبر بفقدانهم ال�سخ�سّي اأحد الأحّباء 

)26% مقابل 18% للرجال(.
حدود  من  اأبعد  الهجرة  حركات  في  يفّكرون  الم�ستطَلعين  اأّن  يبدو  ثالًثا 
الهاتف  اّت�سال، عن طريق  ال�سباب كانوا على  اإّن 9% من  اإذ  القريب،  الما�سي 
اأو “�سكايب”، مع اأ�سخا�ص يبحثون عن عمل اأو لجوء في اأوروبا خالل الأ�سهر 
الحالة،  في هذه   .)2016 يونيو  مايو–حزيران/  اأّيار/  )مرجع  الأخيرة  الثالثة 
العائلة )49%(، والأ�سدقاء )%57(،  اأفراد  اأحد  كان معظمهم على توا�سل مع 
اأي�سًا  اإّنما  فح�سب،  لالأقارب  لي�ص  الخارج،  في  التجارب  اأهّمية  اإلى  ي�سير  ما 
الفرد.  لدى  الهجرة  مخّططات  تحديد  في  اأو�سع،  اجتماعّية  �سبكات  �سمن 
اأخرى.  �سلبّية  اآثار  اللجوء  الالجئين وطالبي  التوا�سل مع  يترّتب على  مع ذلك، 
البلدان  من  والأردن، وهما  لبنان  من  ال�سباب  مع  اأُجريت  التي  المقابالت  في 
المجاورة ل�سوريا الأكثر ت�سّرراً نتيجة تدّفق الالجئين، عّبر ال�سباب عن ال�سعور 
باأنهم  بال�سعور  الأحيان  يرتبط ذلك في غالبّية  “م�سّردون داخل ديارهم”.  اأّنهم 
المعي�سة.  اأقّل كلفة، وبارتفاع تكاليف  اأجانب  بعّمال  العمل  ا�سُتبدلوا في �سوق 
تعليمًا عاليًا وتعمل في و�سائل  لت  العمر من عّمان، ح�سّ الثالثين من  في  �ساّبة 

الو�سع: ا�ستنكرت  والتعليم،  الإعالم 

اأنا لجئة وفقيرة في بلدي. بدًل من م�ساندة ال�سباب وتوظيفهم، ترّوج 
.(JO–7) الدولة فقط لتوظيف اأ�سخا�ص من جن�سّيات اأخرى
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الجدول 10.4 تجارب الهجرة – الخ�سائ�ص

الأ�سرةالعمر الجندر المجموع 
ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكورالمعّدلعدد العيّنة = 9,000 خا�سّ

الهجرة: قناعة �سخ�سيّة

5851655755625566– )اأ( بالتاأكيد ل

– )ب( اأترّدد اأحيانًا ب�ساأن 
الفكرة

131511141512159

2226182423202418– )ج( اأرغب في ذلك

– )د( اأنا متاأّكد من اأّنني �ساأفعل 
ذلك

78577677

7865710511الم�ستطَلع: اأقام خارج الوطن الأّم

هاجر اأفراد من الأ�سرة )نعم = 
)1,765

2020201920202018

الأمر مهّم بالن�سبة اإليك )نعم 
)822 =

4752484645484649

في حال كانت الإجابة “نعم”:
– خ�سارة �سخ�سّية )نعم = 

)181
2218261323251827

2824333026232821– ا�ستفدت من المال 

1414141411141313– الهجرة لي�ست هدفًا لي

3035243323273120– ازدادت رغبتي في الهجرة 

2123191920201824– م�ساعر مختلطة 

9117810998الم�ستطَلع: توا�سل مع طالبي اللجوء

الأ�سئلة 3، 4، 14، 171، 173، 175، 176، 177، 179.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تمّثل الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 
الن�سب المئويّة التي ت�سير اإلى العّينة بكاملها )العدد = 9,000(. اأ�سرة الأهل )الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت 

ة(. ة )الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون في منازلهم الخا�سّ يعي�سون مع اأهاليهم(؛ اأ�سرة خا�سّ

الهجرة: الو�سع ال�سخ�سّي )ال�سوؤال 179( = “ما هو الو�سف الأن�سب لو�سعك؟”.
– )اأ( بالتاأكيد ل = “ بالتاأكيد لن اأهاجر” )%58(.

– )ب( اأترّدد اأحيانًا ب�ساأن الفكرة = “ اأتردد اأحيانًا ب�ساأن فكرة الهجرة” )%13(.
– )ج( اأرغب في ذلك = “اأرغب في الهجرة” )%22(. 

– )د( اأنا متاأّكد من اأّنني �ساأفعل ذلك = “اأنا متاأكد من اأّنني �ساأهاجر” )%7(
الم�ستطَلع: اأقام في الخارج )ال�سوؤال 171( = “هل �سبق لك اأن ع�ست خارج بلدك الأ�سلي؟” )“نعم”(.



283

التنّقل والهجرة وحركة الالجئين 

هاجر اأحد اأفراد العائلة )ال�سوؤال 173( = “هل يوجد في عائلتك �سخ�ص هاجر اإلى بلد اأجنبّي؟” )“نعم”(.
اإليك )ال�سوؤال 175( = “هل لهذه الهجرة اأي اأهّمية بالن�سبة  اإذا كانت الإجابة “نعم”: هل الأمر مهّم بالن�سبة 

اإليك؟” )“نعم”(.
اإذا كانت الإجابة “نعم” )ال�سوؤال 176( = “اأي من العبارات التالية تتوافق اأف�سل مع راأيك؟” )اإجابات متعّددة(.

– خ�سارة �سخ�سّية = “اأرى هذا خ�سارة لحياتي ال�سخ�سّية”؛
– ا�ستفدت من المال = “ا�ستفدت من المال الذي ير�سله اإلينا”؛

– الهجرة لي�ست هدفًا لي = “تعلمت من خبرته في الخارج وقررت اأن الهجرة لي�ست هدفًا لي”؛
– ازدادت رغبتي في الهجرة = “اأنا مبهور بفكرة العي�ص في بلد اأجنبي، ورغبتي في الهجرة ازدادت”؛

– م�ساعر مختلطة = “بداأت تنتابني م�ساعر مختلطة ب�ساأن الهجرة”.
الن�سية،  “هل كنت تتوا�سل )عبر الهاتف، الر�سائل  التوا�سل مع طالبي اللجوء )ال�سوؤال 177( =  الم�ستطَلع: 

“�سكايب”( مع �سخ�ص يبحث عن عمل اأو لجوء في اأوروبا خالل الأ�سهر الثالثة الما�سية؟” )“نعم”(.

رابعًا تلعب الطبقة الجتماعّية دوراً في تحديد اإمكانات التنّقل. عمومًا، يبدو اأّن 
هناك مياًل لدى ال�سباب العرب الذين ينتمون اإلى فئات اجتماعّية اأكثر ثراء اإلى تاأييد 
الهجرة ال�سخ�سّية ب�سورة اأكبر، ويتجّلى هذا الميل بو�سوح كبير في اأو�ساط الم�ستطَلعين 
اإلى  اأّنه نظراً  من المغرب وتون�ص واليمن والبحرين )الجدول 10.3(. ي�ستنتج المرء 
التكاليف الكبيرة التي تنتج عن الهجرة، يعتبر يرى الأف�سل حاًل الذين اأدلوا براأيهم 
اأّنهم في و�سع اأف�سل للذهاب اإلى الخارج. بالإ�سافة اإلى ذلك، وفي حين تبدو الهجرة 
لأهداف مهنّية اأو تعّلمّية مقبولة لدى العديد من ال�سباب العرب، تتجّلى من المقابالت 
لة. في الواقع، وفي حين اأّن العثور على عمل في الخارج هو بالتاأكيد  النوعّية �سورة مكمِّ
الدافع الرئي�سّي لكثير من ال�سباب، ل يجب اأن نتجاهل الدوافع الأخرى للهجرة، منها 
حّب ال�سفر والتجوال. كما اأوردت فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي طالبة جامعّية 

من الدار البي�ساء:

اأتمّنى لو اأ�ستطيع التجّول حول العالم ل�ستك�سافه. لدّي هواية الت�سوير. 
اأحّب ت�سوير الأماكن، لقد اأجريت جولة في المغرب مع والدّي من 

.(MA–10) الجنوب اإلى ال�سمال

�ص لبع�ص الفئات  مع ذلك، تك�سف المقابالت اأي�سًا اأّن ال�سفر الترفيهّي مخ�سّ
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الجتماعّية الأف�سل حاًل، ومرتبط على نحو كبير بالجندر. في المجتمعات التي تتمّيز 
باأعراف جندرّية مقيِّدة وحّرية تحّرك محدودة، يبدو اأّن الأمر جائز اأكثر بالن�سبة اإلى 

ال�سباب.
خال�سة: اإّن تجارب الهجرة ال�سابقة داخل الأ�سرة تجعل المرء اأقّل عر�سة لرف�ص 
اأكثر على ت�سّور اإمكانّية الهجرة لنف�سه  الهجرة على نحو قاطع، كما تجعله قادراً 
)انظر الجدول 10.5(، وينطبق هذا التوّجه على كّل من الرجال والن�ساء. كذلك، يوؤّثر 
ال�ستعداد ال�سخ�سّي للتغيير في طموحات الهجرة. فالم�ستطَلعون الذين �سّجلوا موؤ�ّسر 
مرونة منخف�ص هم الأكثر عزمًا على البقاء والأقّل مياًل اإلى تخّيل اأنف�سهم مهاجرين، 
وهذا توّجه ناتج عن تاأثير تجارب الهجرة ال�سابقة داخل الأ�سرة. عمومًا اإّن الم�ستطَلعين 
ذوي المرونة العالية، ومعظمهم من ال�سباب الذين تتراوح اأعمارهم بين 20–25 �سنة 
الذين اّطلعوا على تجارب وق�س�ص الهجرة من الأقارب، هم الأكثر مياًل اإلى النظر في 

احتمال الهجرة لأنف�سهم.

من طريق الخروج اإلى الطريق الم�سدود: الالجئون ال�سوريّون في لبنان

في الجزء الأخير من هذا الف�سل، �سنعر�ص �سورة عن كثب لو�سع ال�سباب ال�سوريّين 
في لبنان، مع تو�سيح للدوافع المحّفزة على ال�سفر( الذي تفر�سه الحرب والهجرة 
الم�ستمّرة. على عك�ص الهجرة في مختلف جوانبها، غالبًا ما يدّل ال�سفر على التعّر�ص 
وممتلكات،  الأ�سرة  من  اأفراد  خ�سارة  ذلك  في  بما  الحياة،  تهّدد  لمخاطر  �سابقًا 
وتداٍع خطير في الهيكلّية التموينّية للظروف المعي�سّية وحركة التنّقل غير المخّطط 
اإلى ال�سفر في �سياق حالة  لها والق�سرّية في غالبّية الأحيان. باخت�سار: يجب النظر 
فقدان الأمن وه�سا�سة الو�سع في الوطن. في 2016، فرٌد واحد من اأ�سل خم�سة في 
لبنان �سورّي، ما يجعل لبنان البلد الأكثر ت�سّرراً ن�سبّيًا نتيجة تدّفق ال�سّكان النازحين 
خالل الحرب الأهلّية ال�سوريّة. فتح لبنان حدوده اأمام النازحين باكراً، بدءاً من ني�سان/ 
اأبريل 2011. وبحلول كانون الثاني/ يناير 2015، �ُسّجل 1.2 مليون لجئ �سورّي 
تقريبًا لدى “المفّو�سّية العليا ل�سوؤون الالجئين” التابعة لالأمم المتحدة في لبنان. الجدير 
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المفوّ�سيّة كانت تعمل ميدانّيًا تحت مظّلة مذّكرة التفاهم التي ُوّقع عليها  ذكرُه اأنّ 
ادرة عام  في 2003، لأّن لبنان لي�ص من الموّقعين على “اتفاقّية جنيف لالجئين” ال�سّ
1951، الأمر الذي و�سع ال�سوريّين في البالد “في منطقة �سبابّية بين كونهم “اأجانب” 
اأو “نازحين” اأو “لجئين بحكم الواقع”” (Dionigi 2016: 23). في غياب مع�سكرات 
ر�سمّية لالجئين، ا�ستقّر ال�سوريّون في المناطق الح�سريّة والمجتمعات الريفّية. هناك 
الكثير من المخّيمات غير الر�سمّية خ�سو�سًا في �سهل البقاع. لكّن لبنان، هذه الدولة 
التي تعاني من نظام حكم ه�ّص ومن �سراع �سيا�سّي وطائفّي وبنى تحتّية غير متطّورة، 
لم يكن مجّهزاً ب�سورة منا�سبة للتعامل مع هذا التدّفق الهائل من النازحين. كما اأّنه لم 
يو�سع حّد للفراغ ال�سيا�سّي الذي دام ل�سنتين اإّل في ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2016 مع 
انتخاب مي�سال عون رئي�سًا جديداً للبالد. ف�ساًل على ذلك، كانت العالقات بين لبنان 
و�سوريا مت�سّنجة تاريخّيًا، نتيجة الوجود الع�سكرّي للقّوات ال�سوريّة على الأرا�سي 
اللبنانّية لـ29 �سنة، من 1976 اإلى 2005، ووجود عالقات قوّية بين اأحزاب لبنانّية 

الجدول 10.5 ترتيبات الهجرة

منخف�ص منخف�صمنخف�صموؤ�ّسر المرونة
ن�سبياً

منخف�ص 
ن�سبياً

مرتفع 
ن�سبياً

مرتفع 
ن�سبياً

المجموعمرتفعمرتفع

MMMMعدد العيّنة = 9,000

الهجرة: القناعة ال�سخ�سيّة

826769425328442258– )اأ( بالتاأكيد لن اأهاجر

– )ب( اأتردد اأحيانًا ب�ساأن 
فكرة الهجرة

61210181521172113

91616302638284722– )ج( اأرغب في الهجرة

– )د( متاأّكد من اأّنني 
�ساأهاجر

254971411117

الأ�سئلة 173، 179، موؤ�ّسر المرونة )انظر الجدول 10.1(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | اإّن الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 

هي فوق المتو�ّسط الح�سابّي.
M = تجربة الهجرة العائلّية. يغّطي موؤ�ّسر المرونة 98% من العّينة وي�ستند اإلى اأربع فئات )“منخف�ص”، “منخف�ص 
المرونة  الم�ستطَلع برهن م�ستوى مرتفعًا من  اأّن  “مرتفع” اإلى  فئة  ت�سير  ن�سبيًا”(.  “مرتفع  “مرتفع”،  ن�سبيًا”، 

ال�سخ�سّية من حيث الفئات الثالث )الأ�سرة والعمل والزواج، انظر الجدول 10.1(.
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مختلفة والنظام البعثّي ال�سورّي. ومع ذلك، ما ُيتجاهل غالبًا هو الوجود الطويل الأمد 
للعّمال المهاجرين ال�سوريّين – الذين ُيقّدر عددهم بين 500 األف ومليون عامل – على 
الأرا�سي اللبنانّية قبل الحرب. لكن الجدير ذكُره اأي�سًا اأّن �سيا�سة الحدود المفتوحة في 

لبنان �سّجعت ال�سفر الدائم والتنّقل بين البلدين ذهابًا واإيابًا.
منذ اأواخر 2012، اأ�سبحت الحرب الأهلّية ال�سورّية تهّدد بالت�سّرب اإلى الدولة 
لالأمن  تهديد  م�سدر  لبنان  في  ال�سورّيون  الالجئون  بات  النتيجة،  في  المجاورة. 
وال�ستقرار الجتماعّي والقت�سادّي وال�سيا�سّي في البالد. بينما كانت الحكومة اللبنانّية 
قد با�سرت ت�سجيل الالجئين ال�سورّيين في كانون الثاني/ يناير 2013، و�سعت بعد 
عامين حّداً ل�سيا�سة الحدود المفتوحة وحّرية الحركة واإخ�ساع ال�سوريّين لقيود جديدة 
اأكثر �سرامة على تاأ�سيرات الدخول. بعد ذلك بوقت ق�سير، في اأيّار/ مايو 2015، 
ا�سطّرت “مفّو�سّية �سوؤون الالجئين” اإلى تعليق الت�سجيل بناء على طلب من الحكومة 
اللبنانية. في النتيجة، ل تتوّفر اإح�ساءات من المفّو�سّية عن عدد ال�سورّيين المقيمين في 
لبنان بالن�سبة اإلى المدة الأخيرة. �ساهمت م�ساعفة فئات تاأ�سيرات الدخول، وو�سع معايير 
مت�سّددة للت�سجيل، واإ�سافة ر�سم بقيمة 200 دولر اأميركّي للتجديد ال�سنوّي لت�ساريح 
الإقامة، في جعل الإقامة القانونّية بعيدة المنال بالن�سبة اإلى غالبّية ال�سوريّين في البالد، ما 
و�سع اأكثر من 70% من الالجئين في و�سع مخالف (Janmyr 2016). ف�ساًل على ذلك، 

على ال�سوريّين الم�سّجلين لدى المفو�سية اأي�ساً التوقيع على تعّهد “عدم العمل”.

ظروف ترحال ال�سوريّين
�سننتقل الآن اإلى كيفّية اختبار ال�سباب ال�سوريّين تجربة النزوح اإلى لبنان. نظراً اإلى الو�سع 
ال�سيا�سّي الحالي في لبنان وللطبيعة المحدودة لمجموعة البيانات هذه، ل ينبغي اعتبار 
نتائج ال�ستطالع تمثيلّية. فهي تعك�ص و�سع األف �سخ�ص تّمت مقابلتهم في 2016، 
لة عن النازحين الذين �سّردتهم الحرب وتكّبدوا جّراءها خ�سائر  وتعر�ص �سورة مف�سّ
ماّدية كبيرة. تظهر البيانات اأّن ثالثة اأرباع ال�سوريّين الم�ستطَلعين غادروا بالدهم خالل 
ال�سنوات الثالث الأولى للحرب الأهلّية ال�سورّية، اأي بين 2011 و2013. غادر 
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معظم ال�سباب �سوريا على عجل دون اأن يت�سّنى لهم الوقت الكافي لال�ستعداد للرحيل 
)الجدول 10.6(. من الأ�سباب التي دفعت ال�سوريّين اإلى ال�سفر: القتال والفقر والأ�سرار 
الماّدية والمخاطر التي تهّدد حياة الفرد وحياة اأحّبائه. �سّرحت اأغلبّية كبيرة من المجيبين 
اأّنهم غادروا المنزل ب�سبب الهجمات العنيفة والقتال، ولكن اأي�سًا عندما �سّحت م�سادر 
الدخل والموارد الأخرى، ول�سّيما فيما يتعّلق بالنق�ص الغذائّي، وكذلك عندما تعّر�ست 
المنازل للتدمير. يترّدد �سدى الدمار وفقدان ال�ستقرار الناجمين عن الحرب كاأ�سباب 
رئي�سّية لل�سفر في ت�سريحات ال�سورّيين حول الخ�سائر الماّدية الكبيرة التي تكّبدوها، 
فاأكثر من ثالثة اأرباع الأ�سر التي �سملها الم�سح خ�سرت ممتلكاتها خ�سو�سًا المنازل 
والآلّيات، وبدرجة اأقّل ال�سّيارات والأغرا�ص الثمينة والأرا�سي. ف�ساًل على ذلك، فقد 
اأقّل من ع�سر الم�ستطَلعين اأفراداً من اأ�سرهم خالل ترحالهم، واختبر كثيرون تهديدات 
مبا�سرة على حياتهم بما في ذلك خوف التعّر�ص لالختطاف ولحالت طّبية طارئة. 
بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ص الذين فقدوا اأفراداً من عائالتهم خالل الرحلة، ن�سفهم تقريبًا 
فقدوا �سقيقًا لهم، ما ي�سهد على الو�سع الح�ّسا�ص للرجال الأ�سغر �سّنًا في اأزمنة الحرب، 
اأولئك الذين يجري تجاهلهم في اأحيان كثيرة في حالت الطوارئ، في حين ُيرّكز على 
الن�ساء النازحات والأطفال. كما اأّن الخوف من التجنيد الق�سرّي هو الذي دفع، على 

وجه الخ�سو�ص، الذكور ال�سورّيين اإلى المنفى.
الغالبية العظمى من الم�ستطَلعين  اأ�سا�سّي: لقد غادر  اأمٌر  اإّن جمع �سمل الأ�سرة 
�سوريا لاللتحاق باأحّبائهم ولّم �سمل العائلة في الخارج. �سافر الكثير من اأفراد الأ�سرة 
معًا )الجدول 10.7(، في حين و�سل عدد قليل جّداً من ال�سباب ال�سورّيين اإلى لبنان 
القرابة،  اأو غيرهم من الأ�سخا�ص من غير ذوي  اأقارب بعيدين  اأو برفقة  بمفردهم 
اأو الأولد. مع ذلك، يت�سّبب  اأو الأ�سّقاء  الوالدين  اأو  وكان معظمهم برفقة الزوج 
النزوح اأي�سًا في ت�سّتت الأ�سر. فنحو الثلث تركوا اأفراد عائلتهم في �سوريا، وبالن�سبة 
اإلى ثلثي ال�سورّيين، ُلّم �سمل العائلة بكاملها في المنفى. في ربع الحالت، كانت 
الأ�سر متفّرقة في بلدان مختلفة. اأخيراً، لعبت الت�سّورات المرتبطة بالم�ستقبل دوراً 
اأي�سًا، مع تاأكيد ثالثة اأرباع ال�سباب ال�سورّي اأّنهم غادروا �سوريا لأنهم لم ي�ستطيعوا 

تخّيل م�ستقبل لأنف�سهم في وطنهم الأّم.
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 ،195  ،194  ،193  ،192 الأ�سئلة 
.202

تدوير  نتيجة  اأخطاء  ترد  قد  مالحظة 
يعلمون هل  ل  نحو %6  اأ(   | الأرقام. 
هذه  ا�سُتبعدت  ممتلكاتهم،  فقدوا 

الحالت من الح�ساب.
اأ�سباب الهرب )ال�سوؤال 192( “بالن�سبة 
نهاية  في  الأ�سباب،  هي  ما  اإليك، 
مغادرة  اإلى  دفعتك  التي  المطاف، 
 – لالإجابة  خيارات  خم�سة  بالدك؟” 

هنا: “مّتفق ب�سّدة” و“مّتفق”.
�سروط العودة اإلى الوطن )ال�سوؤال 202( 
ال�سرورية  الظروف  تت�سور  “كيف 
خيارات  خم�سة  البلد”  اإلى  للعودة 
و“مهّم  جّداً”  “مهّم  هنا:   – لالإجابة 

ن�سبيًا”.

الجدول 10.6 الالجئون ال�سوريّون في لبنان: الخ�سائ�ص

المجموع
الن�سبة المئويّةعدد العيّنة = 1,000

ال�سفر: مهيّاأ اأو مفاجئ
14– مهّياأ

86– غير مهّياأ 

اأ�سباب الهرب

87– ل دخل متوفر ولم تتبّق اأي موارد 

85– كان علي اأن اأغادر مع عائلتي

82– الخوف من التعّر�ص لالختطاف

81– تهديد مبا�سر للحياة

79– فقدان اأي �سيء لالأكل، المعاناة من الجوع

77– التحاد مع اأفراد الأ�سرة

77– غياب احتمالت هناك

75– تدمير المنزل/ال�سّقة 

68– تجّنب التجنيد الإجبارّي

67– حالة طّبية طارئة

85اأهل فقدت اأ�سرتك ممتلكاتها؟ اإذا كانت الإجابة نعماأ:

91– المنزل 

41– الأجهزة

26– ال�سّيارة

21– الأ�سياء الثمينة

20– الأر�ص 

9– الما�سية 

الظروف ال�سرورية للعودة اإلى البلد

91– توقف اإطالق النار في منطقتي

92– اأن يكون هناك �سالم �سامل 

90– نزع ال�سالح من طرفي الحرب

87– ت�سكيل حكومة م�ستقّرة 

81– نظام �سيا�سّي جديد 

88– ترميم البنية التحتّية 

89– النتعا�ص القت�سادّي في بلدي

85– اإن�ساء لجنة الحقيقة من اأجل الم�سالحة 

88– مدفوعات التعوي�ص عن الممتلكات المفقودة 

80– العفو عن جرائم الحرب 
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الفراغ القانونّي في لبنان
بيانات  وتوؤّكد  متناق�ص،  اللبنانّي  المنفى  في  لل�سورّيين  القانونّي  الو�سع  اإّن 
�سابقًا. �سّرح  ّور  الذي �سُ الم�ستقّر  الإقامة غير  الأ�سمل و�سع  ورة  ال�سّ الم�سح 
اأّن 13% غير  منا�سبة، في حين  تاأ�سيرة  فقط بح�سولهم على  الم�ستجيبين  ثلث 
الب�سرّي  العن�سر  اأّن  يّت�سح  الوثائق،  تاأمين  اإلى  بالن�سبة  الإطالق.  م�سّجلين على 
الالجئين”  “مفّو�سّية  لدى  ال�سورّيين  ت�سجيل 43% من  الأهّم، مع  العامل  هو 
لإغاثة  المتحدة  الأمم  “وكالة  لدى  الفل�سطينّيين  ال�سورّيين  من  اآخرون   %3(
اأّن 11% فقط  الأدنى”(، في حين  ال�سرق  الفل�سطينّيين في  الالجئين  وت�سغيل 
م�سّجلون في البلد الم�سيف. ومع ذلك، اإّن الو�سع القانونّي ذو اأهّمية حا�سمة 
الكبيرة  ال�سبابّية  ال�ستطالع  نتائج  تعك�ص  الر�سمّي. هنا،  العمل  �سوق  لدخول 
ي�سير 62% من  لبنان. عمومًا،  في  ال�سباب  ال�سورّيون  العّمال  منها  يعاني  التي 
ت�ساريح  بمختلف  والمزّودين  ال�ستطالع  �سملهم  الذين  ال�سباب  ال�سورّيين 
اأّنه ُي�سمح لهم، من وجهة نظرهم، العمل في البلد الم�سيف؛ لكن  اإلى  الإقامة 
العمالة م�سموحة لكّنها غير قانونّية. واإّن 12% من  اآخرين  اإلى ـ%26  بالن�سبة 
مجموع الم�ستطَلعين ل يملكون حّق ممار�سة العمل. يملك معظم الم�ستجيبين 
الذين لديهم ت�سريح عمل منا�سب – ي�سّكلون تقريبًا ثالثة اأرباع العّينة باأكملها 
اأو هم م�سّجلون لدى المفّو�سية )38%(. تنخف�ص   )%37( دخول  تاأ�سيرة   –
لديهم  الذين  ال�سباب  اإلى  بالن�سبة  ت�سريح عمل   ب�سرعة  الح�سول على  اإمكانّية 
من  عّدة  �سور  اإلى  الموقف  هذا  يوؤّدي  المقابل،  في  مختلف.  اإقامة  و�سع 
الم�سّجلين  ال�سورّيين  على  المحظور  من  المثال،  �سبيل  على  الأمن:  فقدان 
لدى المفو�سّية العمل قانونّيًا. كما يوؤّدي الفراغ القانونّي اإلى قطع الم�سيرات 
التعليمّية، اإلى جانب ممار�سة عمل غير �سرعّي وغير اآمن، ما يوؤّدي بدوره اإلى 
اإلى  الالجئين  يعّر�ص  ما  الم�ساعدات، وهو  اأدنى واعتماد كبير على  مداخيل 

الفقر والجوع.
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الجدول 10.7 الالجئون ال�سوريّون في لبنان – الو�سع الأخير

الأ�سرةالعمر الجندر المجموع 
ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكورالمعّدل غيرهخا�سّ

505031254435578عدد العيّنة = 1,000 

الت�سل�سل الحركّي

676470706764766637– غادرت الأ�سرة كاملة في وقت واحد 

767587857 – غادر الجميع اإّنما انفراديًا 

273023252529162956– ل يزال بع�سهم في البلد 

تكوين المجموعة التي هربت )اأجوبة متعّددة(

انفراديًا  -9181912831031

الزوج/الزوجة  -48395716457287621

الأب  -374133633520761618

الأم  -414339713922841822

الأخ  -424637664125792129

الأخت  -394137644220771638

الأولد  -443256114069126622

غيره  -434543437

و�سع العائلة: الو�سع الأخير

646366666761736339– الأ�سرة مجموعة في مكان واحد 

111012101211101110– الأ�سرة في بلد واحد لكن في اأماكن مختلفة 

252822242128172651– الأ�سرة تعي�ص في دول مختلفة

 الو�سع الحركّي

969597989694979593– اأنا هنا دائمًا

452145247– اأحيانًا اأعود

111101010– اأعود في اأحيان كثيرة

الأ�سئلة 3،4، 14، 186، 187، 189، 190.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | اأ�سرة الأهل )الأ�سخا�ص الذين 
ة )الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون  اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون مع والديهم(؛ اأ�سرة خا�سّ

ة(. في منازلهم الخا�سّ
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الجدول 10.7 الالجئون ال�سوريّون في لبنان – الو�سع الأخير

الأ�سرةالعمر الجندر المجموع 
ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكورالمعّدل غيرهخا�سّ

505031254435578عدد العيّنة = 1,000 

الت�سل�سل الحركّي

676470706764766637– غادرت الأ�سرة كاملة في وقت واحد 

767587857 – غادر الجميع اإّنما انفراديًا 

273023252529162956– ل يزال بع�سهم في البلد 

تكوين المجموعة التي هربت )اأجوبة متعّددة(

انفراديًا  -9181912831031

الزوج/الزوجة  -48395716457287621

الأب  -374133633520761618

الأم  -414339713922841822

الأخ  -424637664125792129

الأخت  -394137644220771638

الأولد  -443256114069126622

غيره  -434543437

و�سع العائلة: الو�سع الأخير

646366666761736339– الأ�سرة مجموعة في مكان واحد 

111012101211101110– الأ�سرة في بلد واحد لكن في اأماكن مختلفة 

252822242128172651– الأ�سرة تعي�ص في دول مختلفة

 الو�سع الحركّي

969597989694979593– اأنا هنا دائمًا

452145247– اأحيانًا اأعود

111101010– اأعود في اأحيان كثيرة

التجربة؟  بهذه  المرتبطة  المختلفة  الخطوات  عن  تحدثنا  اأن  يمكن  “هل   )189 )ال�سوؤال  الحركّي  الت�سل�سل 
الأ�سرة  غادرت   = الفور  من  باأكملها  الأ�سرة  ينا�سبك.” “غادرت  و�سع  اأف�سل  تحديد  “الرجاء  “]الرتحال[. 
مجموعة بكاملها من الفور”؛ غادر الجميع، ولكن فرديًا = “الجميع قد غادروا الآن لكن اأفراد العائلة غادروا 

على انفراد في مراحل مختلفة”؛ ل يزال بع�سهم في البلد = “ل يزال بع�ص اأفراد الأ�سرة في البلد”.
تكوين المجموعة التي هربت )ال�سوؤال 187( “هل ياأتي معك اأي�سًا اأفراد اآخرون من عائلتك؟”.

الو�سع الحراكّي )ال�سوؤال 186( “هل غادرت نهائّيًا اأم ما زلت تعود؟”.
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العودة... في ظّل الظروف المالئمة

في الوقت الراهن، ما من �سّك اأّن النزوح الحالي لل�سوريّين اكت�سب و�سعًا ثابتًا، 
بما اأّن الغالبية ال�ساحقة من الم�ستطَلعين توّقفوا عن العودة اإلى �سوريا. مع ذلك، 
اإلى  ما يتجّلى بالمقابالت النوعّية هو الرغبة ال�سديدة لدى ال�سورّيين في العودة 
العمر 20  تبلغ من  �سورّية  نبيلة، وهي  تعبير  اأحّبائهم. على حّد  وطنهم وكنف 
اإلى  العودة  “هدفي الأكبر هو  عامًا وتقيم حالّيًا مع زوجها واأطفالها في عّكار، 

.(LB / SY–6) ”وطني والعي�ص هناك ب�سالم مع عائلتي
ف�ساًل على ذلك يربط بع�ص الم�ستطَلعين بو�سوح العودة اإلى �سوريا بالهرب 

�سوؤال “ُيرجى تقدير الفر�ص المتعلقة بحياتك في غ�سون ال�سنوات الخم�ص المقبلة في هاتين الحالتين”.
)خيارات لالإجابة: من المحتمل جّداً؛ من المحتمل؛ من غير المحتمل؛ من غير الممكن(.

اأ( “في حال بقيت حيث اأنت ]لبنان[، ما مدى احتمال اأن...”، هنا: “من المحتمل جّداً” و“من المحتمل”.
ب( “اإذا غادرت اإلى اأوروبا، فما مدى احتمال اأن...”، هنا: “من المحتمل جّداً” و“من المحتمل”.

الجدول 10.8 الالجئون ال�سوريّون في لبنان – �سيناريوهات

الأ�سرةالعمرالجندر المجموع 
ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكورالمعّدل غيرهخا�سّ

505031254435578عدد العيّنة = 1,000 

505939665133633165لبنان: تتزّوج كما ت�ساء 

465534604929582770اأوروبا: تتزّوج كما ت�ساء

698157747065696878لبنان: تجد عماًل 

668051716761686281اأوروبا: تجد عماًل 

272628292925302528لبنان: تكمل تعليمك 

373737413933403537اأوروبا: تكمل تعليمك

677262717261696571لبنان: تطّور المهارات ال�سروريّة

707663787063746868اأوروبا: تطّور المهارات ال�سرورّية 

535749535552515457لبنان: تمتلك مكانًا تعي�ص فيه 

596256656154575965اأوروبا: تمتلك مكانًا تعي�ص فيه 

908891938789889188لبنان: تعي�ص مع عائلتك 

807684838077788271اأوروبا: تعي�ص مع عائلتك
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من تقييد حّرية الحركة وكثرة حواجز التدقيق في هويّاتهم في لبنان؛ يجب فهم 
فقدانهم  نتيجة  ال�سورّيون  لها  يتعّر�ص  التي  ال�ستغاللّية  العمالة  �سياق  في  ذلك 
ال�سرعّية. مع ذلك، ل يطالب الم�ستطَلعون بعودة غير م�سروطة. بدًل من ذلك 
اإلى وطنهم في نهاية المطاف بوقف القتال، اأي اإر�ساء �سالم  ي�سترطون عودتهم 
الأحزاب  من  ال�سالح  ونزع  راأ�سهم،  م�ساقط  في  النار  اإطالق  ووقف  �سامل، 
البنية التحتّية،  اإعادة ترميم  اأي�سًا النتعا�ص القت�سادّي، ول�سّيما  اإّنما  المتحاربة، 
لي�سا  والزدهار  ال�سالمة  لكّن  المفقودة.  الممتلكات  عن  التعوي�سات  ودفع 
كافيين، فمعظم الم�ستجيبين ي�سّرون اأي�سًا على ال�ستقرار ال�سيا�سّي ك�سرط م�سبق 
لعودتهم، واإن بدوا مترّددين اإزاء طبيعة النظام ال�سيا�سّي الذي يرغبون فيه. وفيما 

الأ�سئلة 3، 4، 14، 203.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | اأ�سرة الأهل )الأ�سخا�ص الذين 
ة )الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون  اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون مع والديهم(؛ اأ�سرة خا�سّ

ة(. في منازلهم الخا�سّ

الجدول 10.8 الالجئون ال�سوريّون في لبنان – �سيناريوهات

الأ�سرةالعمرالجندر المجموع 
ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكورالمعّدل غيرهخا�سّ

505031254435578عدد العيّنة = 1,000 

505939665133633165لبنان: تتزّوج كما ت�ساء 

465534604929582770اأوروبا: تتزّوج كما ت�ساء

698157747065696878لبنان: تجد عماًل 

668051716761686281اأوروبا: تجد عماًل 

272628292925302528لبنان: تكمل تعليمك 

373737413933403537اأوروبا: تكمل تعليمك

677262717261696571لبنان: تطّور المهارات ال�سرورّية

707663787063746868اأوروبا: تطّور المهارات ال�سرورّية 

535749535552515457لبنان: تمتلك مكانًا تعي�ص فيه 

596256656154575965اأوروبا: تمتلك مكانًا تعي�ص فيه 

908891938789889188لبنان: تعي�ص مع عائلتك 

807684838077788271اأوروبا: تعي�ص مع عائلتك
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اأو  مثاًل  �سيا�سّي جديد  نظام  ال�سيا�سّي، على نمط  التغيير  ال�ّساحقة  الغالبّية  تدعم 
بالعفو عن جرائم  تقريبًا  مت�ساوية  اأعداد  تطالب  للم�سالحة،  لجنة حقيقة  اإن�ساء 
اإلى الحالة الراهنة للحرب الأهلّية  اأو تكتفي بحكومة م�ستقّرة. بالنظر  الحرب، 
ال�سوريّة، توؤّدي كّل ال�سروط المذكورة من المجيبين اإلى انح�سار اإمكانّية العودة 

البعيد. الم�ستقبل  في 

هل الع�سب فعاًل اأكثر اخ�سراراً هناك؟
ال�سنوات  غ�سون  في  حياتهم  ت�سّور  ال�سورّيين  ال�سّبان  من  ُطلب  اأخيراً، 
الخم�ص المقبلة لثنين من ال�سيناريوهات المطروحة: البقاء في لبنان اأو النتقال 
بين 16  اأعمارهم  تتراوح  )الذين  المراهقون  يبدو  عاّمة،  ب�سورة  اأوروبا.  اإلى 
اإلى  الرجال  ويميل  العمر،  من  الع�سرينات  في  ال�سباب  من  تفاوؤًل  اأكثر  و20( 
الذي  الأمر  الن�ساء،  اأكثر من  التنّقل الجتماعّية  اأنماط مختلفة من حركة  ت�سّور 

الجدول 10.9 الالجئون ال�سوريّون في لبنان – التخياّلت بالن�سبة اإلى الوقائع الأوروبيّة

الأ�سرةالعمر الجندرالمجموع
ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكورالمعّدل خا�سّ

50503125443557عدد العيّنة = 1000

7170727676647069تحتاج اإلى المهارات اللغوية من اأجل العثور على عمل

6467616968586761اإذا كان لديك عمل، يمكنك تدّبر اأمورك

5858586262535957�سي�ستغرق الأمر �سنوات لتكون قادراً على تكّلم اللغة

4954445354445047الندماج ممكن حتى لو كان ي�ستغرق وقتًا طوياًل

4749455151424945النا�ص هناك يتفهموننا و�سي�ساعدوننا

4141424243404143�سنظّل دائمًا الأجانب –للجيل المقبل فقط اأن يندمج

حيح كّل �سيء اآخر ي�سبح بال اأهّمية 3741334339324034بمجّرد امتالكك جواز ال�سفر ال�سّ

2327192526202221اأنت بحاجة فقط اإلى اإيجاد �سريك)ة( في اأوروبا والزواج به/بها لت�سعر اأّنك في البلد

�سوؤال “في اأوروبا، قد يكون النا�ص �سعيدين اأو قلقين بخ�سو�ص الالجئين، اإلى اأي مدى اأنت متفق مع العبارات 
“غير مّتفق على  “غير مّتفق”؛  “ل مّتفق ول غير مّتفق”؛  “مّتفق”؛  “مّتفق جّداً”؛  التالية؟ )خيارات لالإجابة: 

الإطالق”(: هنا: “مّتفق جّداً” و“مّتفق”.



295

التنّقل والهجرة وحركة الالجئين 

الن�ساء.  اإلى  منه  الرجال  اإلى  بالن�سبة  الحركة  اأكبر من حّرية  قدر  رّبما عن  يعّبر 
ال�سورّيون متفائلين لكن  ال�سباب  يبدو  لبنان،  الحالّية في  باأو�ساعهم  يتعّلق  فيما 
بحذر، بينما راأت غالبّية الم�ستطلعين اأّنه من غير المحتمل )26%( اأو حّتى من 
اإّن  اإذ  اللبنانّي،  المنفى  اإليهم، متابعة درا�ستهم في  بالن�سبة  الم�ستحيل )%47(، 
الغالبّية واثقة من اأّنها ل تزال قادرة على تطوير المهارات الالزمة، واإيجاد وظائف 
مع   .)10.8 )الجدول  لبنان  في  بهم  الح�سول على موقع خا�ّص  جّيدة، وحّتى 
ذلك، لدى ال�سباب تحّفظات اأكبر فيما يتعّلق بالزواج؛ فنحو ن�سفهم يعتقدون 
يتزّوجوا �سخ�سًا من اختيارهم  اأن  الم�ستحيل  اأو حّتى من  المحتمل  اأّنه من غير 

)مع اختالفات كبيرة بين الجن�سين(.
ال�سورّيين  ال�سباب  ت�سوير  عند  كبيرة  اختالفات  توجد  ل  اأّنه  الالفت  من 
اأكبر  اأّن هناك احتماًل  ا�ستطلعوا يجدون  الذين  فال�سباب  اأوروبا.  م�ستقبلهم في 
ًا  الالزمة، ويجدوا موقعًا خا�سّ المهارات  اأن يكملوا درا�ستهم، ويطّوروا  بقليل 

الجدول 10.9 الالجئون ال�سوريّون في لبنان – التخياّلت بالن�سبة اإلى الوقائع الأوروبيّة

الأ�سرةالعمر الجندرالمجموع
ةالأهل30–2526–2021–16الإناثالذكورالمعّدل خا�سّ

50503125443557عدد العيّنة = 1000

7170727676647069تحتاج اإلى المهارات اللغوية من اأجل العثور على عمل

6467616968586761اإذا كان لديك عمل، يمكنك تدّبر اأمورك

5858586262535957�سي�ستغرق الأمر �سنوات لتكون قادراً على تكّلم اللغة

4954445354445047الندماج ممكن حتى لو كان ي�ستغرق وقتًا طوياًل

4749455151424945النا�ص هناك يتفهموننا و�سي�ساعدوننا

4141424243404143�سنظّل دائمًا الأجانب –للجيل المقبل فقط اأن يندمج

حيح كّل �سيء اآخر ي�سبح بال اأهّمية 3741334339324034بمجّرد امتالكك جواز ال�سفر ال�سّ

2327192526202221اأنت بحاجة فقط اإلى اإيجاد �سريك)ة( في اأوروبا والزواج به/بها لت�سعر اأّنك في البلد

الأ�سئلة 3، 4، 14، 204.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | اأ�سرة الأهل )الأ�سخا�ص الذين 
ة )الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون  اأُجريت معهم المقابالت يعي�سون مع والديهم(؛ اأ�سرة خا�سّ

ة(. في منازلهم الخا�سّ
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بهم من الجهة الأخرى للبحر الأبي�ص المتو�ّسط. مع ذلك، اأظهرت المقابالت 
اأن  بعد  تر�ّسخًا،  اأكثر  للهجرة  م�سارات  بالعتبار  ياأخذون  ال�سباب  اأّن  النوعّية 
اأ�سبحت العودة اإلى �سوريا غير واقعّية اأكثر فاأكثر؛ ا�ستنتج عامل �ساّب في البناء: 
الخليج والعمل هناك، لأّنني ل اأفّكر في العودة اإلى �سوريا بعد  اإلى  ال�سفر  “اأوّد 

.(LB/SY–2) ”الآن
من غير المفاجئ اأن يكون ن�سف ال�سّبان ال�سوريّين الذين �سملهم ال�ستطالع 
الم�ستجيبين  ن�سف  من  اأقّل  يوافق  اأوروبا.  اإلى  الهجرة  ب�ساأن  مرتابين  زالوا  ما 
بقليل على اأّن النا�ص في اأوروبا قد يكونون موؤّيدين ومتفّهمين لهم، واأّن الندماج 
ممكن، لكّنه قد ي�ستغرق بع�ص الوقت )الجدول 10.9(. بالن�سبة اإلى الإطار الزمنّي 
الأ�سهل تحقيق هذا  اأّنه قد يكون من  الم�ستطَلعين  لالندماج، يرى نحو ن�سف 
الندماج بالن�سبة اإلى الجيل المقبل، في حين اأّنهم �سيظّلون دائمًا اأجانب. فيما 
يتعّلق بالم�سارات المختلفة التي قد تحّقق الندماج، اإّن غالبّية ال�سورّيين واثقون 
من الدور الإيجابّي للعمالة في ت�سهيل حياتهم الجديدة في الخارج، ويرون اأّن 
من  اأكثر  يخ�سى  هذا،  مع  لذلك.  اأ�سا�سّي  اأمٌر  لغوّية جديدة  مهارات  اكت�ساب 
البلد الم�سيف.  اأن ي�ستغرقهم الأمر �سنوات حّتى يتمّكنوا من تكّلم لغة  ن�سفهم 
ُتعتبر ال�سبل الأخرى التي ت�سمح بال�ستقرار في الدول الأوروبّية، كالح�سول على 
جواز �سفر جديد اأو الزواج باأحد رعايا البلد، اأقّل اأهّمية )مع وجود اختالفات 
تقريبًا  الم�ستطلعين  اأّن ثلث  اإلى  الإ�سارة  الجن�سين(. مع ذلك، تجدر  بين  كبيرة 
لي�ص لديهم راأي وا�سح حول كّل تلك الأ�سئلة، الأمر الذي يعك�ص فقدان الأمان 
المتزايد بالن�سبة اإلى نوعّية الحياة التي قد تنتظرهم في تلك الأمكنة البعيدة. في 
مالحظة اأخيرة، يبدو اأّن ال�سّبان ال�سوريّين ممّزقون بين الإرهاق، الذي هو نتيجة 
�سنوات من النزوح، والرغبة القويّة في اإعادة بناء حياتهم. فمن ناحية، عّبر نحو 
ربع الم�ستطَلعين عن �سعورهم بالتعب والحاجة اإلى التعافي، في حين اأّن اأكثر من 
الثلث ياأملون بلوغ بّر الأمان فقط. من ناحية اأخرى، اإّن عدداً موازيًا لهم حري�ص 
على العمل بجّد وتعّلم لغة جديدة، لكن بدرجة اأقّل، والتكّيف مع البيئات الثقافّية 

الجديدة، رغم اأّن 16% فقط يوافقون على الخيارين الأخيرين بالتتالي.
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خال�سة

لطالما اأُ�سيء تف�سير ت�سّور ال�سباب لحركة التنّقل وطموحاتهم اإلى الهجرة في منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. عمومًا عدد قليل جّداً منهم م�سّمم على الهجرة: 
اأقّل بكثير من 10%. نظراً اإلى الأزمات المتعّددة في المنطقة، هذه الن�سبة �سغيرة 
على نحو لفت. مع ذلك، يجد ال�سباب �سعوبة في اّتخاذ قرار بين الهجرة ومتابعة 
حياتهم في الوطن. كثيرون متعّلقون ب�سّدة بعائالتهم وبلدانهم الأ�سلّية، ول يرون 
اأبداً اأّن الهجرة “حّل �سهل”. تثير فكرة مغادرة المنزل م�ساعر متناق�سة. اأربع اآلّيات 
تحّدد اّتخاذهم القرارات والإجراءات: في المقام الأّول غالبًا ما تكون اأنماط هجرة 
اأي�سًا بموجب روابط  العالم العربّي، لكّنها تت�سّكل  العاملة مح�سورة �سمن  اليد 
تاريخّية ولغوّية مع بع�ص الدول الأوروبّية. مع ذلك، ل يمكن ح�سر طموحات 
الهجرة بمجّرد العثور على عمل في الخارج. فال�سباب مهتّمون اأي�سًا بال�سفر للترفيه 
اإّن ال�سلوك الحركّي لي�ص ذا طابع  اآفاقهم. ف�ساًل على ذلك،  اأنف�سهم وتو�سيع  عن 
اأي�سًا بتجارب الهجرة  اأو مرتبطًا بالو�سع الجتماعّي فقط، لكّنه مرتبط  جندرّي 
الجتماعّية،  والطبقة  للتغيير،  ال�سخ�سّية  وال�ستعدادات  الأ�سرة،  لأفراد  ال�سابقة 
وال�سبكات الجتماعّية. في النتيجة، تحتّل الرغبة في الهجرة اأعلى ن�سبة في اأو�ساط 

الأفراد المرنين الذين �سهدت �سبكتهم الجتماعّية تجارب مع الهجرة.
اإلى الخارج هي على القدر نف�سه من  اأ�سباب الهتمام القليل ن�سبّيًا بال�سفر  اإّن 
اإلى جنب مع  اّت�ساع الحركّية الفترا�سّية وو�سائل الت�سال تترافق جنبًا  التعقيد: 
الت�سّدد الفّعال للحدود الخارجّية لالّتحاد الأوروبّي، في حين تجعل تكاليف الهجرة 
الحركّية اأكثر �سعوبة خ�سو�سًا للطبقات الأكثر فقراً. يعي الكثير من ال�سباب، من 
منظار واقعّي، اإيجابّيات و�سلبّيات ال�سفر اإلى الخارج، بما في ذلك العوائق الثقافّية 
– والتوظيفّية – لالندماج في مكان اآخر. اإذ ل يرون اأبداً اأّن دول الرعاية الأوروبّية 

هي “الأر�ص المقّد�سة”.
في المقابل، من الموؤ�سف اأّن ال�سفر واللجوء، وهما عواقب النزاعات الم�سّلحة، 
اإلى الالجئين ال�سورّيين  اليومّية لل�سباب العرب. بالن�سبة  اأ�سبحا جزءاً من الحياة 
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ال�سباب في لبنان، اإّن التهديدات الناجمة عن الحرب والرغبة في البقاء اأو لّم �سمل 
اإّن ك�سر م�سارات الهجرة  اأ�سباب حا�سمة للهرب من وطنهم. مع ذلك،  العائلة 
الحلقّية الموجودة منذ مدة طويلة بين الدولتين وتفاقم القيود المفرو�سة على حّرية 
“ت�سوية  “غياب ال�ستقرار المطّول” اإلى  لبنان حّول و�سع  الحركة لل�سوريّين في 
من  عالية  بن�سبة  يتمّتعون  الذين  المهاجرين  العّمال  تحويل  اإلى  اأّدى  ما  ق�سرّية”، 
التنّقلية اإلى لجئين محظور عليهم التحّرك. اإّن الجانب الآخر من النزوح الق�سرّي 

هو منع الحركة الق�سرّي. 
البريكاريا  اأّنهم فئة  الت�سوير المعا�سر للمهاجرين على  النتائج مع  تتطابق هذه 
الجدد (Standing 2011). يهربون من البطالة المتوّطنة في بلدانهم الأ�سلّية، وغالبًا 
العاملة ذات  اإلى القوى  اإّما ين�سّمون  اإّنهم  ما يتمّتعون بم�ستوى تعليمّي عاٍل، لذا 
الأجور المنخف�سة والموؤّقتة في البلدان ال�سناعية، واإما يتحّركون داخل دول ما بعد 
ال�ستعمار �سمن منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. لكن في كلتا الحالتين، اإّن 
غياب فر�ص لتحقيق مداخيل ثابتة اأو لبناء م�سيرة مهنّية يعّر�سهم لنوع ثابت اآخر 
من فقدان الأمن الوجودّي. في النتيجة، يبدو اأّن �سيا�سات الهجرة المقّيدة ووجود 
يتناق�سان، بع�سها مع بع�ص، ظاهرّيًا فقط. ت�سّكل ظروف  احتياطّي لعمل �سّري 
اإلى الكثير من المهاجرين  المعي�سة المرّوعة والتهديدات بالترحيل حقيقة بالن�سبة 
ال�سباب. اإذاً، لي�ص م�ستغربًا اأن يظهر وعي ال�سباب بانف�سال حركة التنّقل المكانّية 
التنّقل الجتماعّية الت�ساعدّية. وفي حين ت�ستمّر الرغبة في العثور على  عن حركة 
عمل اأو موا�سلة التح�سيل العلمّي بتحفيز البع�ص على الذهاب اإلى الخارج، يبدو 
اأّنهم يعرفون خير معرفة اأّن الهجرة لم تعد تقّدم اإليهم بال�سرورة وعداً بحياة اأف�سل.



الق�سم الثالث

ال�سيا�سة واملجتمع
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كارول ري�سِتر

“ثورات فاي�سبوك”، “احتجاجات تويتر”، “تاأثير محّطة الجزيرة”، هذه العبارات 
الجاذبة، التي تعّبر عن التاأثيرات الهائلة التي مار�ستها و�سائل الإعالم على �سعيد 
التغيير ال�سيا�سّي والجتماعّي في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، انت�سرت 
كثيراً في العقد الما�سي. في الواقع، اّت�سح اأّن انت�سار و�سائل الإعالم التكنولوجّية 
تّم تحليلها  التي  البيانات  تبّين في  للغاية، كما  العربّي مرتفع  ال�سباب  اأو�ساط  في 
 %75 اأّن  الم�سح  ك�سف  اإذ  عربّي.  �ساّب  اآلف   9 �سمل  الذي  الم�سح  من  هنا 
من جميع ال�سّبان العرب الذين تّمت مقابلتهم يدخلون الإنترنت ويم�سون عليه 
معّدل 5.2 �ساعة في اليوم. في المعّدل، يمتلك اأكثر من ثالثة اأرباعهم هاتفًا ذكّيًا 
تلفزيون. في 2008، حّذر  الأ�سر جهاز  )78%(، ويمتلك 86% من مجموع 
المبالغة في  العلماء حّتى نحو  لين�ص من وجود ميل لدى  ال�سيا�سّي مارك  العالم 
 (Lynch الدور الذي تلعبه و�سائل الإعالم في التغيير ال�سيا�سّي في الدول غير الغربّية
(18 :2008. بعد 2011، طرح فكرة اأّن العلماء والنا�سطين، على حّد �سواء، كانوا 

التظاهرات،  فيها في  الم�ساركون  التحرير” التي رّدد  “فّقاعة  محا�سرين داخل 
ومراقبوهم الأكاديمّيون، الراأي القائل اإّن و�سائل الإعالم الجتماعّية لعبت دوراً 
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ا�ستثنائّيًا في التعبئة ال�سيا�سّية للمجتمعات العربّية (Lynch 2013). خارج اإطار دوائر 
الإعالم  تلعبه و�سائل  الذي  الدور  ال�سوؤال حول  المح�سلة  ُيطرح في  النا�سطين، 
في الحياة اليومّية لل�سباب العادّيين في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. اأّي 
يرتبط  التوا�سلّية؟ كيف  لون؟ ما هو نمط عاداتهم  يف�سّ الإعالم  نوع من و�سائل 

المجتمعّية؟ بالتحّولت  ذلك 
الإعالم عالمّيًا،  ا�ستخدام و�سائل  التقارب في عادات  �سنناق�ص هنا مو�سوع 
الأو�سط  ال�سرق  بما في ذلك في منطقة  نف�سها،  التقنّيات والت�ساميم  توّفر  نتيجة 
و�سمال اأفريقيا. غير اأّن انعدام الثقة بو�سائل الإعالم وفّك اللتزام ال�سيا�سّي يت�سّببان 
في تحّول �سامل في ا�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعّية؛ فقد اأ�سبحت الأخيرة 
ُت�ستخَدم اأكثر فاأكثر للتوا�سل الخا�ّص والحفاظ على ال�سبكات الجتماعّية القائمة. 
للتعامل مع حالة  واآلّية  الإعالم محّفزاً،  التوا�سل عبر و�سائل  اأ�سبح  النتيجة،  في 
المو�سوع بثالث  �سيعالج هذا  العرب.  لل�سباب  اليومّية  الحياة  اليقين في  غياب 
خطوات. اأّوًل، �سيتّم تحليل الُطُرق التي تدمج بها تقنّيات و�سائل الإعالم مع بع�ص 
ثانيًا، �سُتطرح م�ساألة  اليومّية لل�سباب.  التوا�سل  اأنماط  ات والخدمات في  المن�سّ
المعلومات  بالبحث عن  يتعّلق  فيما  اأو خ�سائ�ص محّددة،  ا�ستثناء عربّي،  وجود 
الإعالم  تتمّتع و�سائل  اأّي مدى  اإلى  الإعالم.  ال�سيا�سّية، والم�ساركة عبر و�سائل 
ي�سّمى  ما  البيانات حول  تقييم  المجتمع، ومن حيث  �سيا�سّي خا�ّص في  بموقع 
ثورات “فاي�سبوك” وتاأثير محّطة “الجزيرة”، اإلى اأّي مدى يثق ال�سباب بالإعالم؟ 
ثالثًا، �ستتّم مناق�سة م�سكلة التجان�ص المفتر�ص، في اأحيان كثيرة، لأنماط ا�ستخدام 
و�سائل الإعالم في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ففي حين ت�سير النتائج 
التجريبّية اإلى انت�سار وا�سع النطاق لو�سائل الإعالم بهدف التوا�سل، ُيظهر انهيار 
قلق  م�سدر  لي�ست  الرقمّية  الفجوة  اأّن  الوا�سح  من  ملحوظة.  اختالفات  البالد 
ال�سرق  اأي�سًا �سمن منطقة  لكّنها موجودة  ال�سمالّية والجنوبّية فقط،  البلدان  بين 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا. لذلك يجب تف�سير اأنماط التوا�سل في �سوء وجود فجوة 

رقمّية عربّية.
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الجدول 11.1 ا�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعيّة في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

 “اإن�ستغرام””تويتر”  “فاي�سبوك””�سكايب” “فايبر” “وات�ص اآب”البلد 

921115204188البحرين                      )100(

854422993538م�سر                              )75(

842622821431الأردن                          )75(

974419852443لبنان                              )75(

891925951817المغرب                        )75(

603915921433فل�سطين                        )75(

254236981533تون�ص                            )75(

93197661518اليمن                             )75(

981222543الالجئون ال�سوريّون اأ(     )75(

803020752238المجموع

الأ�سئلة 1، 149، 154.
ة(؟” )اإجابات متعّددة ممكنة(. ال�سوؤال “هل ت�ستخدم... )ا�سم المن�سّ

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | ت�سير الإجابات اإلى الم�ستطَلعين 
الذين ي�ستخدمون الإنترنت؛ التفا�سيل واردة بين قو�سين بعد ا�سم البلد. اأ( الالجئون ال�سورّيون في لبنان.

الحفاظ على التوا�سل: ال�سباب العرب في ع�سر انت�سار و�سائل الإعالم
اليوم، يتحّول التوا�سل بين ال�سباب اأكثر فاأكثر اإلى توا�سل عبر و�سائل الإعالم. ينطبق 
هذا على ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، كما الحال بالن�سبة اإلى 
نظرائهم الأوروبّيين (Feierabend et al. 2016). في ال�سنوات الأخيرة، اأّدت التطّورات 
ال�سريعة في تكنولوجيا و�سائل الإعالم اإلى تغيير كبير في ممار�سات التوا�سل ل يزال 
اليوم باّتخاذ  التي �سبقتهم، ي�ستمّر ال�سباب  اإلى الآن. على غرار الأجيال  م�ستمّراً 
المبادرات نف�سها التي كانت ُتّتخذ حينذاك – التوا�سل مع الأ�سدقاء، وا�ستهالك 
الأخبار، وم�ساركة اأفكارهم مع معارفهم – لكّنهم يتوا�سلون بطريقة مختلفة تحت 
تاأثير التقنّيات الجديدة. هذه العملّية ي�سّميها علماء الّت�سالت انت�سار و�سائل الإعالم 
“mediatisation”، في اإ�سارة اإلى دمج كّل اأنواع تقنّيات و�سائل الإعالم الجديدة في 
الممار�سات اليومّية (Hepp and Krotz 2014). وفقًا لذلك، من الوا�سح اأّن الحدود 
تزداد �سبابّية بين التوا�سل عبر وخارج الإنترنت، وهذا �سحيح اأي�سًا بالن�سبة اإلى 
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التمييز بين التوا�سل الخا�ّص والعام. على الأرجح اأّن دوائر الأ�سدقاء، الذين كثيراً ما 
يجتمعون في اأماكن “خارج الإنترنت” كالمدار�ص والجامعات والمقاهي، معّززة 
بف�سل ا�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعّية، ول�سّيما بخدمات الر�سائل الفورّية 
كـ“وات�ص اآب”. في المح�سلة، ي�سّكل التوا�سل عبر و�سائل الإعالم جزءاً اأ�سا�سّيًا من 
حياة ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وي�ساعدهم على الحفاظ 

على التوا�سل.

المرا�سلة الفوريّة: البقاء على توا�سل مع العائلة والأ�سدقاء
اإّن خدمات المرا�سلة الفوريّة كـ“وات�ص اآب” و“فايبر” و“�سكايب” هي بالأهّمية 
و“تويتر”  كـ“فاي�سبوك”  الم�ساركة  وخدمات  الجتماعّية  لل�سبكات  نف�سها 
و“اإن�ستغرام”، في حين اأّن “وات�ص اآب” و“فاي�سبوك” هما الخدمتان الأكثر ا�ستخدامًا 
في كّل اأنحاء المنطقة. هناك بع�ص التف�سيالت المحّلية الجديرة بالذكر )الجدول 
اإليهما كنموذجين  ُي�سار  اللذين  البلدين  11.1(. فـ“فاي�سبوك” م�ستخَدم غالبًا في 

لولدة الربيع العربّي – م�سر وتون�ص – وكذلك في المغرب وفل�سطين، اإذ اإّن كّل 
ال�سباب تقريبًا الذين ي�ستخدمون الإنترنت في هذه البلدان موجودون اأي�سًا على 

“فاي�سبوك”.
اأن نفتر�ص  “فاي�سبوك” اأي�سًا المرا�سالت الفورّية، لذا يمكن  ت�سمل خدمات 
اأّن اأولئك الذين ي�ستخدمون “فاي�سبوك” كثيراً ي�ستخدمونه اأي�سًا لإجراء محادثات 
ال�سورّيين  والالجئين  البحرينّيين  ال�سباب  اأّن  غير  والأ�سدقاء.  العائلة  مع  ة  خا�سّ
يهملون تقريبًا “فاي�سبوك” بالمقارنة مع مجموعات اأخرى. اأّما “وات�ص اآب”، فهو 
خدمة المرا�سالت الفوريّة الأكثر �سيوعًا على م�ستوى المنطقة، مع تف�سيل التون�سّيين 
فقط “فايبر” عليه. يمكن تمييز ال�سباب البحرينّيين عن البقّية بتف�سيلهم “اإن�ستغرام” 
و“تويتر”. في اأو�ساط ال�سباب، في الدول العربّية الأخرى، يلعب “تويتر” مجّرد دور 
ة، ل يزال ُيعتبر قناة توا�سل عاّمة  ثانوّي. رغم اإ�سافته اأخيراً اإلى ميزة توا�سل خا�سّ

ات الأخرى. نوعًا ما، ذات طابع �سيا�سّي اأكبر، ول يتمّتع بالجاذبّية نف�سها للمن�سّ
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الجدول 11.2 اأجهزة الإنترنت ونقاط التّ�سال ب�سبكة الإنترنت

نقاط التّ�سال ب�سبكة الإنترنتاأجهزة الإنترنتالبلد
هاتف 
ذكّي

كمبيوتر 
محمول

كمبيوتر 
مكتبّي

جهاز 
لوحّي

في 
البيت

في كّل 
مكان

في مقهى 
الإنترنت

في مكان 
العمل

في المدر�سة/
الجامعة

في المتاجر/
المطاعم

1001009923411البحرين 

91172520785327161425م�سر 

9016910843718321119الأردن 

9827612895024322218لبنان

92282011724243132627المغرب 

813127988421314208فل�سطين 

8235271283432711168تون�ص 

9513225632623974اليمن 

الالجئون 
ال�سوريّون 

99110844112411

9219149853720181413المجموع 

الأ�سئلة 1، 149، 151، 152.
ال�سوؤال 152 “ما هي الأجهزة التي ت�ستخدمها عادة للولوج اإلى الإنترنت؟”.

ال�سوؤال 151 “واأين ت�ستخدمها؟” )اإجابات متعددة(.
اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. الإجابات مرتبطة بالم�ستطَلعين  الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد  مالحظة 

الذين ي�ستخدمون الإنترنت.

�سة اأمر ل بّد منه: الهواتف الذكيّة المخ�سّ
ترتبط هيمنة المرا�سالت الفوريّة بالتداخل، بدرجة عالية للغاية، بين الّت�سالت 
�سبه  الإنترنت ممكن، ب�سورة  الإنترنت. فولوج  المحمولة وا�ستخدام  الهاتفّية 
المنازل في معظم  الإنترنت في  ا�ستخدام  الذكّية. رغم  الهواتف  ح�سريّة، عبر 
الكمبيوتر  الثابتة، كاأجهزة  اأو  الأكبر حجمًا  الأخرى  الأجهزة  تلعب  الأحيان، 
اللوحّية، دوراً محدوداً.  ال�سخ�سّية والأجهزة  الكمبيوتر  المحمولة، واأجهزة 
الإنترنت  ب�سبكة  لالّت�سال  �ساخنة  نقاط  عن  الم�ستخدمون  يبحث  ما  غالبًا 
ال�سبكة  مع  اّت�سال  على  للبقاء  والمدار�ص  والجامعات  والمقاهي  المتاجر  في 

)الجدول 11.2(.
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اأعمارهم بين  اأّن جميع الأ�سخا�ص الذين تتراوح  اأي�سًا  البيانات  الواقع، تظهر  في 
 .)11.5b 16 و30 عامًا، في العالم العربّي، يمتلكون في المعّدل هاتفًا ذكّيًا )الر�سم
ل هذه الفئة العمريّة الهواتف الذكّية على الهواتف المحمولة  با�ستثناء تون�ص، تف�سّ
اأ�سبح  باإجراء مكالمات هاتفّية واإر�سال ر�سائل ن�سّية فقط.  التي ت�سمح  الأ�سا�سّية 
الهاتف الذكّي الو�سيلة الأ�سا�سّية لدمج الوظائف التوا�سلّية المتوّفرة. من الممكن 
تخ�سي�سه، كما اأّنه ي�سمح لهم بالبقاء على ات�سال دائم بال�سبكة في كّل مكان يذهبون 

اإليه.

اأهداف التوا�سل: الخا�ّص يطغى على ال�سيا�سة
عالنّية  ُت�ستخَدم  الجتماعّية  الإعالم  و�سائل  اأّن  ال�سائد  لالفترا�ص  خالفًا 
ي�ستخدم  “فاي�سبوك”،  ثورة  اأ�سطورة  من  الم�ستوحى  �سيا�سّية،  لأغرا�ص 
�سيا�سّية  غير  لأغرا�ص  الجتماعّية  الإعالم  و�سائل  اأ�سا�سًا  العرب  ال�سباب 

.)11.1 )الر�سم 
بالن�سبة اإلى جميع الم�ستطَلعين في كّل البلدان التي �سملتها الدرا�سة، وعبر 
الحدود الجندرّية والم�ستويات التعليمّية كاّفة، ي�سّكل “الحفاظ على التوا�سل 
العائلة والأ�سدقاء” الهدف الأهّم ل�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعّية.  مع 
الفيديو وتنظيم الجتماعات  ور والمو�سيقا واأ�سرطة  ال�سّ كما �سّنفوا م�ساركة 
ة  الخا�سّ الجديدة  التكنولوجّية  الميزات  اإّن  بالمهّمة. وهكذا،  الأ�سدقاء،  مع 
التي تمّكن الم�ساركة ال�سريعة وال�سهلة لمنتجات الو�سائط الرقمّية هي بالفعل 
محّفز ل�ستخدام و�سائل العالم الجتماعّية. يبدو اأي�سًا اأّن البحث عن فر�ص 
و�سائل  ا�ستخدام  اإلى  متزايد،  نحو  ال�سباب، على  تدفع  ة  ميزة خا�سّ عمل هو 
التوا�سل الجتماعّي، في حين اأّن البحث عن �سريك عبر الإنترنت ل ي�سّكل 
ممار�سة �سائعة في اأو�ساط �سباب بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. يبدو 

البحرينّيين. لدى  اأكبر  باهتمام  الإنترنت يحظى  �سريك عبر  البحث عن  اأّن 
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اإّن الهدف الرئي�سّي ل�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعّية هو تعزيز  مع ذلك، 
الروابط مع ال�سبكات الموجودة، ومن ثمَّ ا�ستبدال قنوات التوا�سل القديمة كالر�سائل 
والهاتف، والتغّلب ب�سهولة على الحدود الماّدية كالم�سافة. �سّرحت زينب، وهي 

امراأة تبلغ من العمر 26 عاماً من المغرب:

عالقاتي مع اأ�سدقائي والجيران طبيعّية. نلتقي من حين اإلى اآخر. نتعّلم من 
بع�سنا بع�ساً عن مختلف الأمور المتعّلقة بالطهي. الآن، اأق�سي وقت فراغي 
على “فاي�سبوك” للتحّدث مع الأ�سدقاء، اأخبرهم عّما حدث معي خالل 

13111632545176

14362983

2025514783

1329614881

24425379

1812122136443865

9

1

3
86

10118

576

4763

5681222625583

2517162235424365

1211141534595373

1714173159747479

الر�سم 11.1 اأهداف ا�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعيّة في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

البحرين

م�سر

الأردن

لبنان

المغرب

فل�سطين

تون�ص

اليمن

المجموع

الالجئون 
ال�سوريّون

البقاء على توا�سل مع العائلة والأ�سدقاء
تنظيم الجتماعات
م�ساركة المو�سيقا والفيديوهات
البحث عن فر�ص للعمل
البحث عن �سريك حياة
مناق�سة الأمور ال�سيا�سّية
التعبئة ال�سيا�سّية
التعبئة الدينّية

الأ�سئلة 1، 155.
التوا�سل  �سبكات  ا�ستخدامك  عن  “ماذا   155 ال�سوؤال 
اآب”؟”  و“وات�ص  والمنتديات  “فاي�سبوك”  مثل  الجتماعي 

)اأجوبة متعّددة(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة 
تدوير الأرقام. | ت�سير الإجابات اإلى الم�ستطَلعين الذين ي�ستخدمون 

الإنترنت والذين اأجابوا بـ“غالباً” اأو “مّرات متكّررة”.
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اليوم. نناق�ص اأ�سا�ساً الأمور المتعّلقة بالأ�سرة. في بع�ص الأحيان، نخرج 
.(MA–4) معاً، اإّنما �ساعة اأو �ساعتين فقط. نذهب اإلى المركز التجارّي

ف�ساًل على ذلك، يمكن لو�سائل الإعالم الجتماعّية م�ساعدة دوائر الأ�سدقاء 
والعائلة على الحفاظ على تما�سكها، رغم الق�سايا الأمنّية وال�سعوبات القت�سادّية 

التي يعاني منها كثيرون. �سمير، رجل يبلغ من العمر 30 عامًا من م�سر، قال:

الآن، توّقفُت عن فعل اأ�سياء كثيرة ]مثل الخروج مع الأ�سدقاء[. الأمان 
والمال هما الأمران الأكثر اأهّمية. كيف تكون �سعيداً اإن لم يكن لديك 

.(EG–1) مال؟ حّتى لو كنت تملك المال، فمن الأف�سل اّدخاره

وعلى المنوال نف�سه، قال بوب وهو لبنانّي يبلغ من العمر 22 عامًا:

11 %

28 %

14 %

47 %

الأ�سئلة 129، 149.
ثابتة تلتقي على نحو متكرر ويعرف الجميع بع�سهم بع�سًا  اأ�سدقاء  اأنت جزء من مجموعة  “هل   129 ال�سوؤال 

جيداً؟”.
ال�سوؤال 149 “هل ت�ستخدم الإنترنت؟”.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

زمرة واإنترنت

زمرة، اإّنما ل اإنترنت

اإنترنت، اإنما ل زمرة

ل زمرة ول اإنترنت

الر�سم 11.2 ال�سبكات الجتماعيّة – الزمرة مقابل الإنترنت
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لم يعد باإمكاننا اإقامة مخّيمات في اأّي مكان ب�سبب الخوف من الغرباء 
والأجانب ونتيجة ال�سرقات والنتهاكات المختلفة. ُعثر على فر�ص 
جديدة على “فاي�سبوك”، عبر مجموعات و�سفحات تناق�ص المو�سوع 

.(LB–2) وتنتقد وتعار�ص دخول الالجئين اإلى لبنان

تعزيز ال�سداقات عبر الإنترنت
�ُسئل ال�سباب اأي�سًا هل ينتمون اإلى زمرة ما، كمجموعة ثابتة من الأ�سدقاء. ُجمع بين 
نتائج هذا ال�سوؤال وا�ستخدام الإنترنت )الر�سم 11.2(. نحو ن�سف الم�ستطَلعين ينتمون، 
في الوقت نف�سه، اإلى زمرة، وهم من م�ستخدمي الإنترنت. مّرة اأخرى، ي�سير هذا اإلى 

الحفاظ على ال�سداقات عبر الإنترنت اأي�سًا.
تحّدثت فاطمة، وهي امراأة بحرينّية تبلغ من العمر 30 عامًا وتعمل في قطاع 
التعليم، عن اأ�سدقائها خارج �سبكة الإنترنت: “نتحدث، ن�سحك، نلعب الورق 
اأو “بالي�ستي�سن” )Play Station(، نتم�ّسى، نذهب اإلى النوادي، نت�سّوق، نفعل اأ�سياء 
نحّبها، ونتحادث ]عبر الإنترنت[ اأو نتحّدث على “وات�ص اآب” اأو “�سناب�سات”” 
(BH–1). ينتمي 11% فقط من الم�ستطَلعين اإلى زمرة، لكّنهم يقولون اإّنهم غير قادرين 

على ولوج الإنترنت. هناك مجموعة اأكبر من 28% ت�ستخدم الإنترنت، لكنها ل 
تنتمي اإلى زمرة معّينة. اأّما بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ص الذين ل يرتادون المدر�سة اأو الجامعة 
اأو يذهبون اإلى العمل، فهناك احتمال اأقّل لنتمائهم اإلى زمرة. ت�سير هاتان النتيجتان 
اأّنه في حين ي�سّكل التوا�سل عبر الإنترنت بدياًل عن غياب العالقات خارج  اإلى 
الإنترنت اأو �سعوبة ت�سكيلها، نادراً ما ُيعثر في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
على تاأ�سي�ص زمرة خارج نطاق الإنترنت فقط. مع ذلك، اإّن 14% من الم�ستطَلعين 
ل ينتمون اإلى زمرة ول ي�ستخدمون الإنترنت، ولذلك يبدو اأّنهم منف�سلون اإلى حّد ما 
عن ال�سداقات )عبر الو�سائط الإعالمّية(. غالبّية هوؤلء هم من الن�ساء اللواتي اأُجريت 
معهّن المقابالت، وهّن في الغالب اأكبر �سّنًا، ومتزّوجات، ول�سن في حالة جّيدة 
)الر�سم 11.2(. نوال، لجئة �سورّية متزّوجة تبلغ من العمر 20 عامًا، تنتمي اإلى فئة 
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“ل زمرة ول اإنترنت”، قالت بب�ساطة: “اهتمامي الوحيد هو منزلي واأولدي. ولي�ص 
.(LB / SY–6) ”لدّي وقت لأ�سّيعه

رغم الت�سريح الأخير، يمكن للمرء اأن يخل�ص اإلى اأّن التوا�سل عبر و�سائل الإعالم 
جزء من الروتين اليومّي لل�سباب العرب. ُيحافظ على ال�سداقات بهاتف ذكّي باليد، 
وكتابة الر�سائل عبر “وات�ص اآب”، وم�ساركة ال�سور. ي�سّكل اأي�سًا التوا�سل عبر الو�سائط 
الرقمّية و�سيلة للتغّلب على بع�ص اأوجه غياب اليقين، عبر البقاء على توا�سل مع الآخرين، 
داقات التي كانت لتزول لول ذلك،  والحفاظ على الروابط الأ�سريّة الموجودة، وال�سّ

ب�سبب الق�سايا الأمنّية والم�سافات الجغرافّية اأو الم�ساعب القت�ساديّة.

 بين قلة الثقة وخيبة الأمل:
ا�ستخدام و�سائل الإعالم والإعالم ال�سيا�سّي

ة للتوا�سل اأكثر تواتراً وو�سوحًا من الأهداف ال�سيا�سّية، ل  في حين اأّن الأهداف الخا�سّ
تزال و�سائل الإعالم البّوابة الأهّم لالإعالم ال�سيا�سّي. رغم اأّنهم عا�سوا �سنوات تكّونهم 
في خ�سّم الربيع العربّي، يظهر غالبّية ال�سباب الذين تمت مقابلتهم القليل من الهتمام 
بال�سيا�سات )الر�سمّية(. مع ذلك، ُتعتبر و�سائل الإعالم، بالن�سبة اإلى بع�ص الم�ستطلعين، 
و�سيلة للم�ساركة ال�سيا�سّية في بع�ص الأحيان. خالل النتفا�سات العربّية، كانوا يرون 
ا�ستخدام و�سائل الإعالم الجتماعّية فعاًل �سيا�سّيًا، لكن يبدو اأّن تلك لم تكن الحالة 
عام 2016، فترة اإجراء هذا البحث. تك�سف المقابالت عن خيبة اأمل �سيا�سّية وا�سعة 
النطاق عقب النتفا�سات العربّية التي جعلت بع�ص الم�ستطَلعين يمتنعون عن ا�ستخدام 

و�سائل الإعالم الجتماعّية لأغرا�ص �سيا�سّية.
اأو�سح حكمت، وهو طالب من فل�سطين يبلغ من العمر 22 عامًا:

ما ح�سل لي هو اأّنني توّقفُت عن ا�ستخدام “فاي�سبوك” بقدر ما كنت 
اأ�ستخدمه من قبل، وتوّقفُت عن ا�ستخدام �سبكات التوا�سل الجتماعّي 
عاّمة، واأنا الآن ل اأ�ستخدمها على الإطالق. اأكتفي بم�ساهدة الأخبار 

.(PS–2) ول اأ�سارك في اأّي �سيء
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لحظت �سارة وهي تلميذة تبلغ من العمر 17 عامًا من م�سر:

اعتدُت الم�ساركة، لكّنني لم اأعد اأفعل ذلك، لأّنني اأعتقد اأّنه اإذا �ساركُت 
اأمراً غير �سائب، اأكون جزءاً من الكذبة. لذلك اأ�سارك الأمور التي اأكون 

.(EG–2) متاأكدة منها 100%، اأو �سيء م�سحك ل عالقة له بال�سيا�سة

�سّخ�ص العالم ال�سيا�سّي مارك لين�ص (Lynch 2013) اأي�سًا “انحطاط تويتر” في كّل 
اأنحاء المنطقة، لأّن عدداً وافراً من الفاعلين ي�ساركون محتوياتهم عبر الإنترنت، الأمر 
الذي “�ساهم في ا�ستقطاب خطير”، وكان له تاأثير حّتى في الأ�سر. اعترفت خّريجة 
جامعّية م�سرّية تبلغ من العمر 25 عامًا: “في البداية، كّنا نتبادل الآراء، لكن لم يكن 
اأحد مهتّمًا بال�ستماع اإلى الآخرين اأو الّتفاق معهم. كان الجميع يريدون فقط تاأكيد 
راأيهم، وراأيُت اأ�سخا�سًا يتخا�سمون حول اآرائهم، واآخرين يهينون بع�سهم بع�سًا، 
وكان كّل ذلك بال جدوى في النهاية، اإذ لم يكن اأحد ي�ستمع اإلى الآخر. اأنا اأكتفي 
بال�ستماع اإلى الأخبار لأعرف ما الذي يحدث، ولأّطلع على الم�ستجّدات وما اإلى 
ذلك” (EG–10). على الأرجح اأّن و�سائل التوا�سل الجتماعّي تحّولت بالن�سبة اإلى 
الكثير من الم�ستطَلعين اإلى مجّرد قناة اأحاديّة الّتجاه لتّلقي الأخبار فيما يتعّلق بالنقا�ص 
ال�سيا�سّي. اأجرى المفّكر المعروف يفغيني موروزوف (Morozov 2011) تحلياًل اأكبر 
للت�سكيك في دور التحرير ال�سيا�سّي الذي تلعبه و�سائل الإعالم الجتماعّية، فراأى اأّن 
و�سائل الإعالم الرقمّية �ساعدت، في المقام الأّول، الموؤ�ّس�سات ال�ستبداديّة، على غرار 

نخب النظام، على اإيجاد طرق جديدة واأكثر فّعالية لل�سيطرة على النا�ص وقمعهم.

م�سداقيّة و�سائل الإعالم والم�سالح ال�سيا�سيّة
في 2016، بعد مرور ن�سف عقد على الربيع العربّي، كانت و�سائل الإعالم الجتماعّية 
قد فقدت م�سداقّيتها ال�سيا�سّية العالية، واأ�سبح تداولها اليوم موازيًا ل�ستخدام و�سائل 
حف. في الواقع، لم تعد الأنواع المختلفة  الإعالم التقليديّة، كالتلفزيون والراديو وال�سّ
لو�سائل الإعالم ُتعّد جديرة بالثقة، لأّنها كانت بمنزلة ختم لالأنظمة لعقود عدة. رغم 
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اأّن خ�سخ�سة الطباعة والإعالم المرئّي والم�سموع اأّدت اإلى عرو�ص محترفة واأ�ساليب 
اإنتاجّية، غالبًا ما يوؤّدي الولء ال�سيا�سّي للنظام اأو التحّزب لبع�ص الجهات ال�سيا�سّية 
 .(Richter and El Difraoui 2015) الفعالة اإلى منع و�سائل الإعالم من اأن تكون م�ستقّلة
يلقي الم�ستجيبون اللوم، في اأحيان كثيرة، على و�سائل الإعالم لتحّيزها اإلى حزب 
�سيا�سّي معّين، اأو لإنتاج اأخبار مزّيفة، اأو لنقل الأخبار ب�سورة لاأخالقّية والمبالغة 
بهدف اإنتاج الف�سائح. اإّن درجة الثقة بو�سائل الإعالم، التي تتعار�ص مع درجة الثقة 

بالحكومة، معرو�سة في الر�سم 11.3.
الم�سكلة الرئي�سّية هنا هي المحو المحدود لالأّمية بالن�سبة اإلى و�سائل الإعالم في 
عب بناء اآراء م�ستقّلة من م�سادر متعّددة، بناء على الفترا�ص  المجتمع. يبدو من ال�سّ
اأّنه يجب على الإعالم عر�ص “الحقيقة”. ا�ستكت اإيمان، وهي امراأة بحرينّية تبلغ من 
العمر 23 عامًا، من اأّنهم “بمئة وجه. اأنا ل اأثق بهم. عندما يكون هناك م�سكلة ما، 
يمكنك العثور على الكثير من التعليقات والآراء المختلفة حول الق�سّية نف�سها. فت�سيع، 

.(BH–10) ”ق ل تعرف من ت�سّدق. اإنه اأمر ل ُي�سدَّ
الثقة  بدرجة  بالإعالم  الثقة  درجة  بربط  الدللت،  من  الكثير  ا�ستنباط  يمكن 
بالحكومة )الر�سم 11.3(. في البحرين وم�سر، يثق ال�سباب بقّوة بالحكومة، لكن 
هناك َميل اإلى اأن يكونوا اأكثر ت�سكيكًا فيما يتعّلق بو�سائل الإعالم. من المفتر�ص اأن 
يتم�ّسك الم�ستطَلعون ال�سباب بخطاب ال�ستقرار الذي ي�سمنه النظام، مع العتقاد 
باأّن و�سائل الإعالم تعّر�ص هذا ال�ستقرار للخطر. من ناحية اأخرى، عندما تفوق الثقة 
بو�سائل الإعالم الثقة بالحكومة، كما هو الو�سع في لبنان وفل�سطين والمغرب، يكون 
ذلك لم�سلحة م�سهد اإعالمّي اأكثر تعّددية، اإذ يمكن و�سفه اأكثر م�سداقّية، وينظر 
اإليه في الواقع على اأّنه �سلطة رابعة. �سرحت لنا امراأة مغربّية تبلغ من العمر 30 عامًا: 
“اأ�سبح النا�ص مدركين لما يح�سل. اأعتقد اأّن و�سائل الإعالم تلعب دورها. اأُخفيت 
الكثير من الأمور، وُك�سف عنها الآن من قبل و�سائل الإعالم. بالن�سبة اإلّي، اإّن و�سائل 
الإعالم فاعلة وتلعب دورها. اأ�سبح التلفزيون اليوم ي�ساعد النا�ص، ويك�سف الكثير 

. (MA–9)”من الأمور
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الإعالم ال�سيا�سيّ عبر التلفزيون
ل تزال هناك اأقّلية – تقريبًا خم�ص الم�ستطَلعين – تطالب رغم ذلك بالح�سول على 
معلومات حول ال�سيا�سة ب�سورة فّعالة )انظر الجدول 11.3(. بالن�سبة اإليهم، ل يزال 
لة لذلك، حّتى لو كان الم�سهد التلفزيونّي الوطنّي ملك  التلفزيون هو الو�سيلة المف�سّ
الدولة اأو و�سائل الإعالم الحزبّية في غالبّية الأحيان. ُيتَبع الإنترنت عن كثب، حّتى اأّنه 
في البحرين والأردن والمغرب يتفّوق على التلفزيون، اإذ ي�سّكل م�سدر المعلومات 
رقم واحد، وقد يعود ذلك اإلى تعّددّيته الكبيرة. ذكر عدي من الأردن، ويبلغ من 
“اأنا  التاأثير الجانبّي ل�ستخدام و�سائل الإعالم عبر الإنترنت:  العمر 22 �سنة، هذا 
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الر�سم 11.3 الثقة بالإعالم والحكومة في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

الالجئون 
ال�سوريوناأ(

المغرب الأردنتون�ص لبناناليمن البحرينم�سرفل�سطين

و�سائل الإعالمالحكومة

الأ�سئلة 1 و114.
ال�سوؤال 114 “وفيما يخ�ّص ثقتك بمختلف الموؤ�ّس�سات؟” هنا: “ثقة محدودة” و“ثقة”.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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ل اأتابع الأخبار اأو اأّي �سيء اآخر، لكنني اأّطلع على بع�ص الأمور من “فاي�سبوك”” 
العربّية عبر  اأي�سًا الجماهير  التلفزيون  اأخرى، ت�ستميل قنوات  (JO–13). من ناحية 

البّث الف�سائّي وا�ستخدامها لغة م�ستركة. فالقنوات الإخباريّة، “الجزيرة” و“العربّية” 
اإقليمّية على نطاق وا�سع بدًل  على وجه الخ�سو�ص، ت�ستهدف بو�سوح جماهير 
“كنُت جال�سًا مع  من الجماهير الوطنّية. ذكر دّهان عمره 30 عامًا من المغرب: 
الأ�سدقاء في المقهى، كان الجميع يدلي براأيه. كّنا ن�ساهد الجزيرة والعربية. كانتا 

.(MA–3) ”تقّدمان الأخبار
لكّن الأف�سلّيات الإعالمّية تختلف ب�سّدة من بلد اإلى اآخر. فاليمنّيون يعتمدون في 
الغالب على التوا�سل المبا�سر دون و�سيط، بينما ل يبدو ذلك م�سدراً مهّمًا بالن�سبة اإلى 
الأردنّيين. يميل البحرينّيون اإلى ا�ستخدام مجموعة متنّوعة من الم�سادر، رّبما بهدف 
المقارنة والحكم، في حين ي�ساهد الالجئون ال�سورّيون التلفزيون على وجه الح�سر 
تقريبًا للبقاء على اّطالع على الم�ستجّدات، ومعظمهم على الأرجح ب�سبب �سعوبة 
توّفر قنوات اإعالمّية اأخرى. في اليمن فقط – وبدرجة اأقّل في البحرين وفل�سطين – ل 
تزال كّمية كبيرة من النا�ص تح�سل على المعلومات من الراديو. يبدو اأي�سًا اأّن ال�سحف 
اأ�سبحت قناة اإعالمّية قديمة بالن�سبة اإلى ال�سباب. البحرينّيون وحدهم �سامدون، مع 
حف، رغم اأّن هذا يمّثل فقط  ت�سجيل 65% منهم ح�سولهم على المعلومات من ال�سّ
12% من الأ�سخا�ص الذين ي�سعون ب�سورة حثيثة للح�سول على المعلومات. يمكن 
اأن ترتبط هذه النتائج المتناق�سة بتوّفر الو�سائل الإعالمّية، وبم�ستوى الحّرية الإعالمّية 
والتعّددية في بلد معّين. على �سبيل المثال، يميل البحرينّيون اإلى تنويع م�سادر اأخبارهم 
حف والراديو والإنترنت، لأّنهم يتمّتعون بالإمكانات الماّدية لذلك،  التي ت�سمل ال�سّ

ولأّن البنية التحتّية ت�سمح بمواجهة التلفزيون التابع للدولة.
في اليمن وفل�سطين، اإّن البنية التحتّية الال�سلكّية لمركزّية، بهدف ال�سماح للنا�ص 
حف الوطنّية. تتمّتع  بالح�سول على الأخبار المحّلية التي غالبًا ما يهملها التلفزيون وال�سّ
ة  حف الخا�سّ المغرب وم�سر بقطاع �سحافّي حيوّي اإلى حّد ما، مع وجود عدد من ال�سّ
والمعار�سة ذات الم�ستوى الجّيد. اأّما ال�سباب التون�سّيون، فيبدو اأّنهم يرون التلفزيون 
الخا�ّص بهم م�سدر معلومات جّيدة، رّبما لكت�سابه طابعًا احترافّيًا بعد 2011. 
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باخت�سار، يبدو انعدام الثقة بو�سائل الإعالم وا�سع النت�سار. فالأ�سخا�ص الذين يبحثون 
عن المعلومات ال�سيا�سّية ي�ستخدمون و�سائل الإعالم للح�سول على الأخبار، لكّنهم 
ي�سّككون جّداً في م�سداقّيتها. من الالفت اأّن النا�ص يميلون، في النتيجة، اإلى تنويع 
ة بهم، والعتماد على مجموعة من و�سائل الإعالم للح�سول  م�سادر المعلومات الخا�سّ

على وجهات نظر مختلفة، اإنّما اأي�ساً على التوا�سل المبا�سر للتحقّق من الأخبار.

الإنترنت مقابل التلفزيون: الفجوة الرقميّة الجديدة

تختلف اأنماط التوا�سل في دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. فبينما ل ي�سّكل 
العمر اأو العلم اأو ال�سكن في الّريف اأو المدينة، وحّتى الجن�ص، عن�سراً مهّمًا ل�سرح 
ة  الختالفات في ا�ستخدام و�سائل الإعالم، ي�سّكل البلد عن�سراً مهّمًا لذلك، خا�سّ

الجدول 11.3 الجمع النا�سط للمعلومات في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وفق نوع الو�سائل الإعالميّة

الجمع النا�سط البلد
للمعلومات

الحديث الإنترنتالتلفزيون
المبا�سر

الراديوالجريدةالهاتف الجّوال

3253188317743اليمن

23756632211023فل�سطين

216745362365لبنان

2180692531415تون�ص

17697142242916المغرب

الالجئون 
ال�سوريّون

1789719714

1476665326266م�سر

12759181826528البحرين

862671619144الأردن 

18715146221619المجموع

الأ�سئلة 1، 157، 158.
ال�سوؤال 157 “هل ت�ستعلم بن�ساط عن الأمور ال�سيا�سية؟” )“نعم”(.

ال�سوؤال 158 “ما هي م�سادر المعلومات والو�سائل التي ت�ستخدمها؟” )اإجابات متعّددة(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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اأّنه، عبر عدد ال�سباب الذين يتمّتعون باإمكانّية الو�سول اإلى الإنترنت، واأولئك الذين 
لديهم اإنترنت في المنزل، وعدد ال�ساعات التي يق�سونها على الإنترنت في كّل بلد 
اإدراك �سعة الفجوة الرقمّية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  على حدة، يمكن 

اأفريقيا بو�سوح.

الر�سم 11.4 ا�ستخدام الإنترنت وتوفّر و�سائل الإعالم في المنازل في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
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البحرين لبنانفل�سطين م�سراليمن المغربتون�ص الالجئون 
ال�سورّيون

المجموع

التلفزيون متوّفر في المنزل
هوائّي الأقمار ال�سطناعية متوّفر في المنزل
ا�ستخدام الإنترنت
الإنترنت متوّفر في المنزل

الأ�سئلة 1، 55، 149، 151.
ال�سوؤال 55 “اأي من بين هذه الأ�سياء والأجهزة متوفرة في بيتكم؟” )اإجابات متعددة(.

ال�سوؤال 149 “هل ت�ستخدم الإنترنت؟”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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الإنترنت والهواتف الذكيّة
في العّينة، تمّثل البحرين دول الخليج الغنّية جّداً التي تتمّتع ببنية تحتّية رقمّية متطّورة، 
ورعاية حكومّية، وم�ستوى معي�سة مرتفع. على الجانب الآخر من المجموعة، 
اإلى جانب الفل�سطينّيين، المعّر�سون جميعًا  هناك اليمنّيون والالجئون ال�سوريّون 
غير  اأماكن  في  اقت�سادّية  �سعوبات  يواجهون  ما  غالبًا  والذين  عنيفة،  ل�سراعات 
قادرة على توفير البنية التحتّية الكافية لتاأمين احتياجاتهم الأ�سا�سّية. المجموعات 
الأخيرة هي اأي�سًا الأقّل قدرة على الو�سول اإلى الإنترنت، وقد اعتمدت الإنترنت 
والهواتف الذكّية في وقت لحق، وهي تمتلك اإجماًل  كّميات اأقّل من  هذه الأجهزة 
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الأ�سئلة 1، 150، 153.
ال�سوؤال 150 “في اأّي عام بداأت ا�ستخدام ]الإنترنت[؟”.

ال�سوؤال 153 “كم �ساعة ت�ستخدم الإنترنت في اليوم؟”.
مالحظة تمّثل المعلومات معّدلت ح�سابية.
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الذين �سملتهم عّينتنا  البحرينّيين  ال�سباب  اأّن  العربّية. وفي حين  مقارنة بنظيراتها 
ي�ستخدمون الإنترنت، ولديهم اّت�سال ب�سبكة الإنترنت في المنزل، 31% فقط من 
اليمنّيين و55% من الالجئين ال�سوريّين في لبنان قادرون على الّت�سال بالإنترنت 
في منزلهم. ب�سبب �سوء التجهيزات، يمتلك 6% من اليمنّيين و10% من الالجئين 
11.4(. تحتّل الموقع  المنزل )الر�سم  الإنترنت في  ب�سبكة  اّت�ساًل  ال�سورّيين فقط 
الأو�سط الدول الأكثر فقراً، كالمغرب وم�سر وتون�ص. لكن خالل العقد الأّول 
ة بها،  التحتّية لالإنترنت الخا�سّ البنية  الثالثة، طّورت هذه الدول بقّوة  من الألفية 
اأجهزة الكمبيوتر، وحّررت �سناعة الهاتف لل�سماح بالمناف�سة  و�ساهمت بتوفير 

 .(Abdullah 2007) على �سعيد ال�سوق
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الأ�سئلة 1، 145، 146.
ال�سوؤال 145 “�سنة الح�سول على اأّول هاتف محمول/ هاتف ذكّي؟”.

ال�سوؤال 146 “كم عدد الهواتف الجّوالة/ الهواتف الذكّية التي تقتنيها حالّيًا؟”.
مالحظة تمّثل المعلومات معّدلت ح�سابية. اإن المعلومات عن الأردن غير متوّفرة.
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ما ي�سيف اإلى الفجوة الرقمّية هو اأّن ال�سباب، في دول عربّية كثيرة، تاأّخروا اإزاء 
اعتماد و�سائل الإعالم الرقمّية والهواتف الذكّية على وجه الخ�سو�ص. وفي حين بداأ 
ال�سباب في البحرين اإجماًل ا�ستخدام الإنترنت عام 2005، وانتقلوا اإلى الهواتف 
الذكّية في 2009، لم يدخل الفل�سطينّيون واليمنّيون والالجئون ال�سوريّون الإنترنت 
قبل 2011، ولم يمتلكوا هواتفهم الذكّية الأولى اإّل في 2013. وتنعك�ص الفجوة 
الرقمّية اأي�سًا في الوقت الذي يق�سيه ال�سباب على الإنترنت يوميًا: يتراوح بين 8.4 
ال�سورّيين )الر�سمان  لليمنّيين والالجئين  اإلى 3.2 �ساعة  �ساعة يومّيًا في البحرين، 
11.5a و11.5b(. �سّرحت غدير، وهي �سابة بحرينّية متخّرجة ومتعطلة عن العمل 

 .(BH–7) ”وتبلغ من العمر 23 عامًا: “اأق�سي نحو ثالثة اأرباع اليوم على الإنترنت
اأّما بالن�سبة اإلى الختالفات بين الجن�سين في ا�ستخدام الإنترنت، فال توجد فجوة عبر 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. في تون�ص وم�سر وفل�سطين، تق�سي ال�ساّبات 

وقتًا اأطول حّتى على الإنترنت من الرجال بفارق ب�سع دقائق.

اختالف الإنفاق على التّ�سالت
ال�سورّيون،  والالجئون  اليمنّيون  ي�سّنف  الم�سّخ�سة،  الرقمّية  للفجوة  ا�ستتباعًا 
وكذلك الفل�سطينيون، كما هو متوّقع، نفقات الهواتف المحمولة والإنترنت باأّنها 
اأخرى من منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  اأهّمية، مقارنة بنظرائهم في بلدان  اأقّل 
اأفريقيا )الر�سم 11.6(. بالن�سبة اإليهم، يجب تخ�سي�ص الأولويّة لالحتياجات الأ�سا�سّية 
كالطعام والغاز والكهرباء والمالب�ص. من ناحية اأخرى، يحتّل الهاتف الجّوال، 
بالن�سبة اإلى البحرينّيين، ثاني اأعلى مرتبة لالإنفاق ال�سهرّي، في حين يحتّل الإنترنت 
المركز الخام�ص. كما ينفق البحرينّيون كمية كبيرة من المال على اأ�سرطة الفيديو 
والألعاب التي هي لي�ست مهّمة في البلدان الأخرى. قال قا�سم وهو �ساب بحرينّي 
بالغ من العمر 25 عامًا: “ال�سباب في بلدي م�سغولون بكرة القدم وبالي �ستاي�سن، 
فقط ل غير” (BH–2). با�ستثناء البحرين، ي�ستخدم غالبّية ال�سباب في مختلف بلدان 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا بطاقات م�سبقة الدفع بدًل من عقود الهاتف. �سرح 
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ح�سام وهو عامل يبلغ من العمر 26 عامًا من لبنان: “يجب اأن اأكون واقعّيًا، واأن 
اأقبل حقيقة اأّن دخلي الإجمالّي هو 100 دولر. اأ�ستخدم معظم هذا المبلغ لإعادة 
�سحن هاتفي ل�سرورات العمل، في حين يذهب المال الباقي لتغطية نفقات الأ�سرة” 
(LB–7). يدّل هذا على اأّن البقاء على اّت�سال بالإنترنت اأمر مهّم جداً، لكن البطاقات 

المدفوعة م�سبقًا ت�سمح بالحّد �سريعًا من النفقات ال�سهريّة في اأوقات الحاجة. حّتى 
لو لم تتّم تعبئة الهاتف، ي�سمح الّت�سال عبر الإنترنت والهاتف نف�سه بالبقاء على 

توا�سل مع الآخرين.

الر�سم 11.6 ترتيب الإنفاق على اأن�سطة التّ�سالت في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
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 الالجئون المجموع
ال�سورّيون

البحرينم�سر الأردن لبنان المغرب فل�سطين تون�ص  اليمن 

الأ�سئلة 1، 97.
اأربعة” )اإجابات  التي يتم الإنفاق عليها الأكثر. اختر على الأكثر  العنا�سر الأربعة  “ يرجى تحديد  ال�سوؤال 97 

متعّددة: 4 من اأ�سل 21 خياراً(.

تبة
مر

ال

الهاتف الجّوالالإنترنت
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الجدول 11.4 اأكثر الأن�سطة الترفيهيّة �سيوعاً في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، وفقاً للجندر

فعل �سيء ما مع ت�سّفح الإنترنت التلفزيون البلد
العائلة 

 زيارة الجيران اأو 
الأقارب

تجنب اأي عمل، 
مجرد ال�سترخاء 

والت�سكع

ارتياد 
المقاهي

الت�سّوق

اإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكوراإناثذكور

636749509851022241214البحرين

6473534618251625682817م�سر 

74855746262630331691315الأردن

59745550151611301092311لبنان 

76873834921725333712المغرب

587357493242313986157فل�سطين

6684606362331136625تون�ص

373931927443968212317اليمن

الالجئون 
ال�سورّيون

6362201127364453393612

6743232614138المجموع

الأ�سئلة 1، 3، 164.
ال�سوؤال 164 “ما هي الأن�سطة التي تمار�سها الأكثر في اأوقات الفراغ؟ )يرجى تحديد 3 اأن�سطة ممار�ستك لها 

الأكثر خالل الأ�سبوع(”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

يختلف مقدار المال الذي ُينَفق ب�سورة كبيرة من بلد اإلى اآخر، لجهة النفقات 
ال�سهريّة للهواتف النقالة، بدءاً من نحو 6 يورو �سهرّيًا في اليمن اإلى 33 يورو في 
البحرين. فيما يتعّلق بمتو�ّسط الناتج المحّلي الإجمالّي للبلدان، تبدو الّت�سالت 
الهاتفّية اأغلى كلفة في تون�ص واأقّلها في البحرين. وهناك َميل لدى الن�ساء والأ�سخا�ص، 
ذوي الم�ستوى التعليمّي المنخف�ص عمومًا، اإلى اإنفاق مبلغ اأقّل بقليل على الهواتف 
المحمولة والإنترنت، مقارنة بنظرائهم الذكور اأو ذوي الم�ستوى التعليمّي العالي. 
اأكثر على  اإلى الختالفات بين الجن�سين، في تون�ص فقط تنفق الن�ساء ماًل  بالن�سبة 

هواتفهّن.
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�سّد الفجوة الرقميّة: ل يزال التلفزيون مهّماً

للتوا�سل، ل  و�سائَل  المحمولة  والهواتف  الإنترنت  العلمّي على  التركيز  رغم 
ال�سرق  منطقة  عبر  ال�سباب  اأو�ساط  في  �سعبّية  الأكثر  الو�سيلة  التلفزيون  يزال 
كان  ل،  المف�سّ الترفيهّي  ن�ساطهم  عن  �ُسئلوا  عندما  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط 
كّل  في  الم�ستطَلعين  من   %67 لدى  ل  المف�سّ الخيار  التلفزيون  اأمام  الجلو�ص 
اأكثر  التلفزيون  م�ساهدة  تبدو  تقريبًا،  مكان  كّل  في  اليمن.  با�ستثناء  البلدان 
الأ�سدقاء  الأخرى، كمقابلة  الأن�سطة  كّل  الإنترنت، وتفوق  ت�سّفح  اأهّمية من 
اأو ممار�سة الريا�سة اأو الت�سّوق. ي�سل التلفزيون اإلى 86% من المنازل العربّية؛ 
)المتوّفرة  ال�سناعّية  بالأقمار  الّت�سال  وي�سّكل  ورخي�ص،  ب�سهولة،  متوّفر  هو 
العديد  الأن�سب للتقاط  الو�سيلة  الدرا�سة(  �سملتها  التي  المنازل  من   %80 في 
المنزل،  مغادرة  اإلى  م�سطّر  غير  المرء  اأّن  كما  والدولّية.  العربّية  القنوات  من 
للتلفزيون،  البديلة  الخيارات  اإّن  الأ�سدقاء.  مع  اأو  بمفرده  الم�ساهدة  ويمكنه 
معظم  في  بعد  �سائعة  لي�ست  الدي�سكو،  و�سالت  والم�سارح  ال�سينما  كدور 
�ساّب  عّبر حمزة، وهو  اإليها.  ما�ّسة  هناك حاجة  تكون  قد  اإنما  العربّية،  الدول 
مو�سع  عن  الثانوّية،  المدر�سة  وخّريج  المغرب،  من  �سنة   25 العمر  من  يبلغ 

قال: عندما  �سائع،  ا�ستكاء 

يجب على ]الدولة[ خلق م�ساحات وف�ساءات يمكن لل�سباب ق�ساء 
وقتهم فيها بدًل من ق�سائه في المقاهي حيث ل يفعلون �سيئًا. يجب 
اأن يفعلوا �سيئًا. عليهم عمل بع�ص الأن�سطة. عليهم فعل �سيء ما، واأل 

. (MA–7)يكتفوا بم�ساهدة التلفزيون اأو الّت�سال بالإنترنت

قد يكون فقدان الأن�سطة الأخرى �سبب انت�سار التلفزيون كن�ساط ترفيهّي، وهو 
اأكثر تف�سياًل لدى الن�ساء منه لدى الرجال.

الن�ساطات.  ببع�ص  يتعّلق  فيما  الجن�سين  بين  الواقع، هناك اختالف كبير  في 
11.4 مجموعة من الأن�سطة الترفيهّية الأكثر �سعبّية وفق الجندر.  يعر�ص الجدول 
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فالن�ساء ي�ساهدن التلفزيون بثبات اأكبر من الرجال. من ناحية اأخرى، يت�سّفح عدد 
اأكبر من الرجال الإنترنت في اأوقات فراغهم من الن�ساء. الذهاب اإلى المقهى هو 
تون�ص والمغرب.  ن�ساط ذكورّي نموذجي، وُيماَر�ص على نحو خا�ّص في  اأي�سًا 
في تون�ص، يميل عدد اأكبر من الرجال اإلى ارتياد المقهى في اأوقات فراغهم من 

الإنترنت. ت�سّفح 
�سبب  التكنولوجّية  التحتّية  البنية  و�سعف  ال�سّيئ  المالّي  الو�سع  يكون  قد 
الن�ساط  والأقارب  الجيران  زيارة  ت�سّكل  الهام�ص، حيث  اأق�سى  اليمن  احتالل 
اليمنّيات  ال�ساّبات  تق�سي  ل  التلفزيون.  م�ساهدة  حّتى  ي�سبق  الذي  ل،  المف�سّ
اأو  والأقارب  الجيران  ذلك  من  بدًل  ويزرن  الإنترنت،  على  فراغهّن  اأوقات 
وزيارة  العائلّية  الأن�سطة  اأّن  عمومًا  الالفت  من  العائلة.  مع  ما  ن�ساطًا  يفعلن 
المتداعية  الجهة  من  الواقعة  المجموعات  تلك  لدى  اأكثر  ُتماَر�ص  الجيران 
َميل  هناك  ال�سورّيين.  والالجئين  والفل�سطينّيين  اليمنّيين  اأي  الرقمّية،  للفجوة 
من  �سبكة  مع  اأوقاتهّن  ق�ساء  اإلى  الخ�سو�ص،  وجه  على  الن�ساء،  لدى  اأكبر 
الأقارب. ي�سّكل البحرينّيون ا�ستثناء مّرة اأخرى، فالزيارات اإلى العائلة والأقارب 
فعل  “اإّن تجنب  بدًل من ذلك،  اإليهم.  بالن�سبة  ما،  اإلى حّد  ثانوّيًا،  دوراً  تلعب 
نطاق  خارج  الأن�سطة  تتعّدى  ل  اإذ  �سيوعًا،  اأكثر  هو  وال�سترخاء”  �سيء  اأّي 
اأّن  اأي�سًا  يبدو  ال�سريعة.  الوجبات  الت�سّوق ومطاعم  مراكز  اإلى  الذهاب  المنزل 
“تجنب فعل اأّي �سيء” هو بديل رخي�ص الثمن لقتل الوقت في اأو�ساط الالجئين 
يبلغ  اليمن  من  متزّوج  مروان وهو رجل  واليمنّيين. �سّرح  ال�سباب  ال�سورّيين 
الظروف  اإّنها  قلت لك،  تلفزيون. كما  لدّي جهاز  “لي�ص  عامًا:   30 العمر  من 

.(YE–13) ”اأفعله ما  لدّي  لي�ص  ال�سّيئة؛ 
باخت�سار، ت�سّكل الفجوة الرقمّية انعكا�سًا وا�سحًا للفجوات القت�سادّية �سمن 
الأجهزة،  توّفر  بالعتبار  اأخذنا  ما  اإذا  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
الما�سي،  العقد  خالل  لكن،  الإعالم.  و�سائل  عبر  للتوا�سل  المعطاة  والأهّمية 
ا�ستثمرت بع�ص الدول في تطوير البنية التحتّية لالّت�سالت، في حين اأّن الأخرى 
لم تفعل ذلك، كما يمكن مالحظته على �سبيل المثال مقارنة بم�سر واليمن. في 
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اأّن التلفزيون هو الجهاز الذي ل يزال متوّفراً لمعظم النا�ص،  غ�سون ذلك، يبدو 
وي�سمح هذا بالتوا�سل داخل وخارج حدود الوطن، واإن كان على اأ�سا�ص عالقة 

غر متكافئة بدًل من عالقة متكافئة عددّيًا.

خال�سة

تقنّيات  توّفر  ب�سبب  يت�سابه  العالمّية  الإعالم  و�سائل  ا�ستخدام  اأّن  الوا�سح  من 
اأفريقيا  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  ال�سباب في منطقة  ي�سّكل  وت�ساميم مماثلة. ول 
اأّن الهواتف الذكّية  اإلى  النتائج الرئي�سّية للدرا�سة ال�ستق�سائّية  ا�ستثناء لهذا. ت�سير 
ل�ستخدام  الأ�سا�سّية  الأهداف  واأّن  بالإنترنت،  لالّت�سال  الرئي�سّي  الجهاز  هي 
الإنترنت هي الّت�سال بالأ�سدقاء وم�ساركة المنتجات الرقمّية. من المثير لالهتمام 
اأّن و�سائل الإعالم الجماهيريّة التقليديّة ل تزال موجودة �سمن الخيارات الإعالمّية 
الم�ستخدمة رغم ال�سيطرة المحكمة على الم�سهد الإعالمّي اأو ا�ستقطابه في معظم 
اإن  الكافية،  غير  التحتّية  والبنية  القت�سادّية،  ال�سعوبات  نتيجة  اأّنه  غير  البلدان. 
اإمكانّية ا�ستخدام و�سائل الإعالم الرقمّية غير متاحة لعدد كبير ن�سبّيًا من ال�سباب، 

ول�سّيما في اليمن واأو�ساط الالجئين ال�سورّيين.
كالجندر  النموذجّية،  الختالف  عالمات  اأّن  هو  لفت  اآخر  جانب  هناك 
والتربية، ل تلعب دوراً قويًّا فيما يتعّلق باأنماط ا�ستخدام الو�سائط كما هو مفتر�ص. 
كما اأّن ق�ساء الن�ساء في تون�ص والبحرين وقتًا اأطول بقليل من الرجال على �سبكة 
الإنترنت والهواتف المحمولة قد ي�سير اأي�سًا اإلى توّجه م�ستقبلّي لدى الن�ساء اإلى 
يتعّلق  فيما  الجديدة في وقت مبكر كالرجال.  ا�ستخدام تكنولوجيا الّت�سالت 
بالقيود الجتماعّية التي ل تزال مفرو�سة على تحّرك المراأة في الأماكن العاّمة، 

اأي�سًا دوراً تعوي�سّيًا. تلعب الو�سائط الجتماعّية 
ُمتوقَّعًا  كان  كما  الجتماعّي،  التوا�سل  و�سائل  على  ال�سيا�سّية  الم�ساركة  اإّن 
تلعب �سوى  العربّية، ل  النتفا�سات  بعد  الإعالم  اكت�سبها  التي  كنتيجة لالأهّمية 
الناتج عن ال�ستقطاب والتقارير غير الأخالقّية  اأّن الإحباط  اإذ يبدو  دور ثانوّي. 
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اأّدى اإلى فقدان الثقة بكّل اأنواع و�سائل الإعالم، وفّك اللتزام ال�سيا�سّي بو�سائل 
ة،  الإعالم الجتماعّية، ب�سورة خا�سّ ُت�ستخدم و�سائل  الإعالم. بدًل من ذلك، 
ة والحفاظ على ال�سبكات الجتماعّية القائمة. يمكن  لتمكين الّت�سالت الخا�سّ
واآلّية  التكنولوجّية محّفز  الو�سائط  التوا�سل عبر  اأّن  اإلى ذلك كموؤ�ّسر على  النظر 

لمواجهة حالة غياب اليقين في الحياة اليومّية لل�سباب العرب.
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ال�سيا�سة

َمتيا�ص األِبرت و�سونيا حجازي

ُيعتبر ال�سباب في العالم العربّي المحّرك الرئي�سّي لالحتجاجات التي هّزت منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا عامي 2010 و2011. اأ�سبح ال�سباب في المنطقة 
اليوم اأكثر تعليمًا مقارنة مع جيل اآبائهم، ولكّن فر�سهم في تحقيق حراك اجتماعّي 
مع  العمل  فر�ص  تما�سي  قلة  اإلى  جزئّيًا  ذلك  يعود  بكثير.  اأدنى  يبقى  ت�ساعدّي 
النمّو ال�سّكانّي. كما ُقّيدت حرية تحّركهم باّتجاه اأوروبا والوليات المتحدة بعد 
عب عليهم النتقال  هجمات “القاعدة” في اأيلول/ �سبتمبر 2001، فاأ�سبح من ال�سّ
اإلى الخارج للتعّلم )اأو لمجّرد ال�سياحة(، حّتى عند امتالكهم الإمكانات الماّدية 
لذلك )انظر الف�سل 10(. قد يبدو الأمر �سخيفًا، لكن الخيارات العالمّية الوا�سعة 
النت�سار للعطالت مثل Airbnb اأو Homeexchange بعيدة المنال عن ال�سباب العرب. 
باخت�سار �سديد، انخف�ست الفر�ص المتاحة اأمام ال�سباب لتحقيق اأهدافهم المهنّية 
وال�سخ�سّية على نحو كبير في بدايات الألفّية الثالثة، واختبر العديد باأنف�سهم تغييرات 
بعيدة المدى. وعك�ست ال�سطرابات التي �سهدتها المنطقة، والتي غالبًا ما تو�سف 
التعبير عن  البالغين الذين يعانون من تقييد �سبل  بالربيع العربّي، ت�سيي�ص ال�سباب 

اأنف�سهم �سيا�سّيًا.
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يتق�سى هذا الف�سل مدى �سعور ال�سباب في العالم العربي بالغتراب ال�سيا�سي. 
يتعّلق  فيما  الح�سا�سّية  من  عاٍل  بم�ستوى  الأّول  المقام  في  “الت�سيي�ص”  يرتبط 
 .(Dabashi 2012) ”بالم�سائل ال�سيا�سّية التي تحّدد “نهاية مرحلة ما بعد ال�ستعمار
في الوقت نف�سه، يّدعي عدد كبير من ال�سباب قلة اهتمامهم بال�سيا�سة التي غالبًا 
الذي  ال�سيا�سّي  النظام  اأّن  النتائج  ُتظهر  ال�سرفة.  الحزبّية  بال�سيا�سة  يربطونها  ما 
ال�سباب في  اأو�ساط  ب�سعبّية في  ن�سبّيًا  راأ�سه ل يحظى  “رجل قوّي” على  يحكمه 

فل�سطين. با�ستثناء حالة  المنطقة، 
الغالب،  في  المنطقة،  في  ال�سيا�سّية  للتحّولت  ال�سريعة  الوتيرة  ت�سمح  لم 
في  الكلي.  الم�ستوى  على  الدولية  لل�سيا�سات  موجز  وتحليل  بر�سد  �سوى 
من  التطّورات  هذه  اإزاء  والمواقف  التقييمات  عن  التغا�سي  تّم  كثيرة،  اأحيان 
مع  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  �سعوب  اأي  ت�سّرراً،  الأكثر  النا�ص 
ال�سيا�سّي والجتماعّي.  للتغيير  واأدوات  مهّمة  عنا�سر  ت�سّكل  ال�سعوب  تلك  اأّن 
الذين  ال�سباب  نظر  وجهات  عن  لال�ستف�سار  فريدة  فر�سة  الدرا�سة  هذه  تقّدم 
�سنوات على  �سّت  بعد  ال�سيا�سّية  الأمور  من  اإزاء مجموعة  المنطقة  في  يعي�سون 
بدء النتفا�سات في المنطقة. قد تكون تلك مجّرد لقطة �سريعة عن الو�سع في 
2016، لكّنها ت�سمح بر�سم �سورة عن الت�سّور الذاتّي لالأ�سخا�ص الذين تتراوح 

اأعمارهم بين 16 و30 �سنة.
التي  والآراء  المواقف  من  بعر�ص وتحليل مجموعة  الف�سل  يكتفي هذا  ل 
اأهّمية  اإلى تقييم مدى  اأ�سا�سية  يعتمدها ال�سباب في المنطقة، بل ي�سعى ب�سورة 
بال�سيا�سة.  ال�سباب  اهتمام  النظر في كيفّية  ثّم  اإليهم،  بالن�سبة  ال�سيا�سّية  الق�سايا 
الفعالة  الم�ساركة  من  نوع  لأّي  بال�سيا�سة ركيزة  عاّم  اهتمام  اأّي  اعتبار  يمكن 
ب�سورة  عادة  ُيترجم  ل  بال�سيا�سية  الهتمام  اأّن  العلم  مع  ال�سيا�سّية،  الآلّية  في 
كاملة بم�ساركة مدنّية اأو تعبئة �سيا�سية. كما ُينظر في الثقة التي توليها ال�ساّبات 
الموؤ�ّس�سات،  لمختلف  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  دول  في  وال�سّبان 
رغبة  مدى  عن  هو  ُيطرح  الذي  الأ�سا�سّي  ال�سوؤال  هنا،  الدولة.  خ�سو�سًا 
اأخرى ذات  نواٍح  هناك  في مجتمعاتهم.  دوراً  الدولة  تلعب  اأن  في  ال�سباب 
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�سلة، لكّنها منف�سلة اإلى حّد ما عن م�ساألة الثقة بالدولة، وهي مواقف ال�سباب 
تجاه النظام ال�سيا�سّي عمومًا. ل تقت�سر الم�ساألة هنا فقط على مدى قبول نمط 
لديهم  لة  المف�سّ الخيارات  اأي�سًا على  اإّنما  فيه،  يعي�سون  الذي  ال�سيا�سّي  النظام 

الممكنة. البدائل  ب�ساأن 
العربي في منطقة  الربيع  اأحداث  ال�سباب حول  تناول وجهات نظر  اأي�سًا  يتّم 
رحبوا  قد  كانوا  اإذا  بما  تتعلق  ل  هنا  الم�ساألة  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق 
بتطورات محددة لكنها تتعدى ذلك اإلى وجهات نظرهم اإزاء تاأثيراتها في التغييرين 
ال�سيا�سّي والجتماعّي. من الجدير بالذكر اأّنه في الما�سي، كان الم�ستطَلعون في 
 2010 في  المنطقة  اجتاحت  التي  ال�سعبّية  النتفا�سات  يرون  النوعّي  الم�سح 
و2011 بنظرة �سلبية، في �سوء الحروب في اليمن و�سوريا وليبيا والأو�ساع غير 
الم�ستقّرة في لبنان والعراق وم�سر. على حّد تعبير امراأة من الّريف المغربّي �سملها 
ال�ستطالع، تبلغ من العمر 25 �سنة: “لم اأ�سارك اأبداً في اأّي مظاهرة، ول اأنوي 
ال�سيا�سّية  الم�سكالت  يعاي�سون  ذلك. كانت تلك النتفا�سات عقيمة. ما زالوا 

.)6–MA( ”والقت�ساديّة، والبلد ي�سهد حالة من التدمير ال�سامل

موا�سيع وق�سايا

الهتمام بال�سوؤون ال�سيا�سية 
ال�سيا�سة واهتمامهم  ال�سباب واّدعاءاتهم ب�ساأن  عمومًا، يجدر معالجة ت�سريحات 
بها بحذر. ي�سير م�سح البالد اإلى اأّن معّدل 18% فقط من ال�سباب “مهتّمون” اأو 
“مهتّمون جداً” بال�سيا�سة، في حين ُيلحظ ب�سورة لفتة اأّن 23% من ال�سباب في 
بها، و28% ي�سّرحون بذلك في  اأو مهتّمون جداً  باأّنهم مهتّمون  م�سر ي�سّرحون 
المغرب، و19% فقط في فل�سطين، و16% في لبنان، و13% في الأردن، و%10 

في تون�ص )الر�سم 12.1(.
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ما  حّد  اإلى  منخف�سًا  ال�سيا�سية  بالأمور  الهتمام  من  الم�ستوى  هذا  يبدو  قد 
األمانيا، في الف�سل 15(.  اإذا قورن على �سبيل المثال بالو�سع في  )وهو كذلك، 
لكن من ال�سرورّي اأي�سًا قراءة هذه الأرقام مع بع�ص الخ�سائ�ص الإ�سافّية، اإذ اإّنها 
تخفي، في بع�ص الأحيان، مفاهيم مختلفة جّداً للمعنى الفعلّي لل�سيا�سة – وبالتالي 
لالهتمام بال�سيا�سية. فعندما ُطرح على �سبيل المثال، في بع�ص المقابالت النوعّية 
َر الأ�سخا�ص الذين قابلناهم هذا الم�سطلح بمعنى �سيا�سة  حول “ال�سيا�سة”، َح�سَ
الأحزاب اأو ال�سيا�سة الوطنّية البحتة للبلد الذي يعي�سون فيه، و�سّرحوا باأنهم غير 
قلة  الحالت، غالبًا ما كانت تعك�ص  ال�سيا�سة. في هذه  النوع من  مهتّمين بهذا 
اإزاءهم.  بالإحباط  بال�سيا�سّيين، وال�سعور  الثقة  ال�سيا�سية فقدان  بالأمور  الهتمام 
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م�سر لبنانفل�سطين الأردناليمن المغربتون�ص الالجئون 
ال�سوريّون

المجموع

ال�سوؤال 156 “هل اأنت مهتّم بالأمور ال�سيا�سية؟”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. اأ( الالجئون ال�سورّيون في لبنان.

الر�سم 12.1 الهتمام بالأمور ال�سيا�سية

ل�ست مهتّمًا مهتّم قلياًل مهتّم مهتّم جّداً



331

ال�سيا�سة

اإل درا�ستها  قالت امراأة في الثالثين من العمر من مراك�ص في المغرب لم تكمل 
البتدائية: “كما قلت لكم، ل�ست مهتّمة بال�سيا�سة... فهي ل تعمل كما يفتر�ص 
يتحّدثون دائمًا  التعليم،  ال�سيا�سة، وفي  الم�سكالت في  العديد من  بها... هناك 
عن محاربة الأّمية، والخروج من المدر�سة في �سّن مبكرة، ون�سمع عن هذا في 

 .(MA–9) ”و�سائل الإعالم. لكنّهم يتكلّمون فقط ول يفعلون

ال�سوؤال 157 “هل ت�ستعلم بن�ساط عن الأمور ال�سيا�سية؟”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

كال نعم
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الر�سم 12.2 الإعالم ال�سيا�سّي
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الحزبّية،  ال�سيا�سة  النظر عن  بغ�ّص  اأّنه  اأو�سحوا  الآخرين  اأّن الم�ستطَلعين  غير 
اأخرى من حياتهم  اإليهم في جوانب  بالن�سبة  ال�سيا�سية مهّمة جّداً  الأمور  كانت 
اليومّية. في اليمن، رّدت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا: “اأنا غير مهتّمة بال�سيا�سة 
الفردّية، وهي  الم�سلحة  ال�سيا�سة ل تخدم �سوى  للوقت.  لأّنها محبطة وم�سيعة 
غير �سادقة برّمتها. تلعب ال�سيا�سة دوراً في كّل �سيء في حياتنا” (YE–12). ومع 
اأوجه  بال�سيا�سة  اإّنهم غير مهتّمين  اأي�سًا  قالوا  الذين  الم�ساركين  ذلك، ذكر بع�ص 
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ل الر�سم 12.3 النظام ال�سيا�سّي المف�سّ

ل اأعرف
�سيء اآخر
نظام ا�ستراكّي واإ�سالمّي م�سترك
نظام ديومقراطّي واإ�سالمّي م�سترك
دولة دينّية قائمة على اأ�سا�ص ال�سريعة
رجل قوّي يحكم البالد
نظام ديموقراطّي

ال�سوؤال 113 “اإذا نظرت اإلى العالم حولك، ما هو 
له؟”. النظام ال�سيا�سّي الذي تف�سّ

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد 
ال�سيا�سّية  اإّن النظم   | اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
التي حّققت اأقّل من 2% في المجموع غير ممَثّلة 
)نظام ا�ستراكّي؛ امراأة قويّة تحكم البالد؛ نظام دون 

دول وطنّية(.

الالجئون 
ال�سورّيون

تون�ص اليمن فل�سطين لبنانالأردن م�سر البحرين المغرب
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الق�سور وف�ساد نظام الرعاية ال�سّحية الوطني كم�سكلة رئي�سّية تحتاج اإلى اإ�سالح، 
ومجال ُيفتر�ص بـ“وزير ال�سّحة العمل عليه” (MA–9). ونفى اآخرون اأّي “اهتمام 
الن�سيطة في ال�سيا�سة. ومع  م�ساركتهم  منحى  من  ال�سوؤال  تناولوا  اإذ  بال�سيا�سة”، 
لكّنهم  بال�سيا�سة،  اهتمامهم  بقلة  الأ�سا�ص  في  اآخرون  م�ستطَلعون  �سّرح  ذلك، 
عن  �سوؤالهم  عند  الدولّية  ال�سيا�سّية  بالق�سايا  ما  حّد  اإلى  كبير  اهتمام  عن  عّبروا 
اأ�سابيع فقط على ق�سم  اأولوّياتهم فيما يتعّلق بال�سيا�سات الوطنّية والخارجّية. قبل 
دونالد ترامب اليمين رئي�سًا للوليات المتحدة، كان العديد من الم�ستطلع اآراوؤهم 
�سيا�ساته  اإلى  اأ�سار كثيرون  ال�سيا�سّية. فقد  اأعماله  اّطالع جّيد على جدول  على 
ونّوهوا  الم�ساجد،  واإغالق  المتحدة  الوليات  من  الم�سلمين  بترحيل  المتعّلقة 
اإّنها  برف�سه فكرة التغّير المناخي. في هذا ال�سياق، قالت طالبة من الدار البي�ساء 
تلى مبا�سرة  الذي  ال�سوؤال  بالإجابة عن  تابعت  بال�سيا�سة، لكّنها  لم تكن مهتّمة 
ال�سوؤال عن الهتمام بال�سيا�سة. قالت:  “نحن مهتّمون اأكثر بال�سيا�سة الخارجّية، 
اأّن  اأعتقد  ال�سيا�سة عاّمًة. ل  متابعة  اإلى  ميٌل  لدّي  لي�ص  الأميركّية مثاًل.  كال�سيا�سة 
قطع  لقد  متابعتها.  في  اأرغب  تجعلني  قد  المغرب  في  هنا  �سيا�سة حقيقّية  لدينا 
اأ�سبحوا  عندما  التنفيذ  مو�سع  ي�سعوها  لم  التي  الوعود  من  الكثير  البرلمانّيون 
وزراء” (MA–10) . بدت اأي�سًا على اّطالع جّيد على ال�سباق الرئا�سّي في الوليات 
المّتحدة، واأ�سارت اإلى “يوني�سيف” وبعثة الأمم المتحدة لال�ستفتاء في ال�سحراء 
الغربّية، “مينور�سو”، كمنّظمتين تلعب الوليات المتحدة من خاللهما دوراً في 
المغرب. الم�ستطَلعة من مراك�ص البالغة من العمر 30 عامًا، والتي اأو�سحت في 
البداية اأّنها “غير مهتّمة على الإطالق” بال�سيا�سة، وا�سلت بالقول: “ما هو مهّم 
بالن�سبة اإلّي هو ال�سيا�سة المحّلية. نحن نعي�ص في هذا البلد. يجب اأن يكون هناك 
عدالة اأّوًل... واأعتقد اأّن الرعاية ال�سّحية هي الأولوّية، لأّن النا�ص يواجهون دائمًا 
تلك الم�سكالت” (MA–9). قالت امراأة تبلغ من العمر 17 عامًا من الإ�سكندرّية 
الخارجّية في م�سر  ال�سيا�سة  “توؤّثر  بال�سيا�سة:  اأّنها لم تكن مهتّمة  بداية  �سّرحت 

.(EG–5) ”اأكثر، لأّننا نعتمد على الم�ساعدات والواردات
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الجدول 12.1 اللتزام ال�سيا�سّي )التحّركات التي اأُخذت بالعتبار(

اليمنتون�صفل�سطينالمغربلبنانالأردنم�سرالبحرينالمجموع

11915313581816الم�ساركة في مظاهرة 

1181031413101612الم�ساركة في اإ�سراب 

88821087813الم�ساركة في حزب �سيا�سّي 

301240163521273947الم�ساركة في النتخابات 

83105997136ال�ستعالم عن طريق الإنترنت اأو “تويتر” لالن�سمام اإلى مجموعة قائمة

821078136158تعبئة زمالء عبر الإنترنت من اأجل فعل عمل ما

15422111015181523مقاطعة �سراء ب�سائع معّينة 

71776115511توزيع المن�سورات 

528479463التوقيع على عري�سة عبر الإنترنت 

112851316131517الم�ساركة في جمعّية

416339344البّخ على الجدران

الجدول 12.2 اللتزام ال�سيا�سّي )التحّركات التي ُطبّقت(

اليمنتون�صفل�سطينالمغربلبنانالأردنم�سرالبحرينالمجموع

128192155112312الم�ساركة في مظاهرة 

63321021195الم�ساركة في اإ�سراب 

433182627الم�ساركة في حزب �سيا�سّي 

2293614211522242الم�ساركة في النتخابات 

202321332الإ�ستعالم عن طريق الإنترنت اأو “تويتر” لالن�سمام اإلى مجموعة قائمة

201233323تعبئة زمالء عبر الإنترنت من اأجل فعل عمل ما

71136431549مقاطعة �سراء ب�سائع معّينة 

20122323توزيع المن�سورات 

10212111التوقيع على عري�سة عبر الإنترنت 

5012661086الم�ساركة في جمعّية 

101111222البّخ على الجدران

ال�سوؤال 160 “اأّي من هذه الخيارات ا�ستخدمتها اأو �ساركت فيها؟”.

ال�سوؤال 159 “اإذا كان هناك �سيء مهم لك وتريد اأن ي�سمع �سوتك اأو اأن يكون لك تاأثير �سيا�سي، اأي من الخيارات 
التالية �ستفكر في اللجوء اإليه اأو تجنبه؟ هل �ستفعل ـ...”.
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الجدول 12.1 اللتزام ال�سيا�سّي )التحّركات التي اأُخذت بالعتبار(

اليمنتون�صفل�سطينالمغربلبنانالأردنم�سرالبحرينالمجموع

11915313581816الم�ساركة في مظاهرة 

1181031413101612الم�ساركة في اإ�سراب 

88821087813الم�ساركة في حزب �سيا�سّي 

301240163521273947الم�ساركة في النتخابات 

83105997136ال�ستعالم عن طريق الإنترنت اأو “تويتر” لالن�سمام اإلى مجموعة قائمة

821078136158تعبئة زمالء عبر الإنترنت من اأجل فعل عمل ما

15422111015181523مقاطعة �سراء ب�سائع معّينة 

71776115511توزيع المن�سورات 

528479463التوقيع على عري�سة عبر الإنترنت 

112851316131517الم�ساركة في جمعّية

416339344البّخ على الجدران

الجدول 12.2 اللتزام ال�سيا�سّي )التحّركات التي ُطبّقت(

اليمنتون�صفل�سطينالمغربلبنانالأردنم�سرالبحرينالمجموع

128192155112312الم�ساركة في مظاهرة 

63321021195الم�ساركة في اإ�سراب 

433182627الم�ساركة في حزب �سيا�سّي 

2293614211522242الم�ساركة في النتخابات 

202321332الإ�ستعالم عن طريق الإنترنت اأو “تويتر” لالن�سمام اإلى مجموعة قائمة

201233323تعبئة زمالء عبر الإنترنت من اأجل فعل عمل ما

71136431549مقاطعة �سراء ب�سائع معّينة 

20122323توزيع المن�سورات 

10212111التوقيع على عري�سة عبر الإنترنت 

5012661086الم�ساركة في جمعّية 

101111222البّخ على الجدران

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة للجواب بـ“نعم” )اأجوبة متعّددة(. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. 
لم ي�سارك الالجئون ال�سوريّون في هذ ال�سوؤال )عدد العّينة = 8,000(.

اأخطاء نتيجة تدوير  “محتمل” و“اأكيد”. قد ترد  التاليين:  مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية للجوابين 
الأرقام. لم ي�سارك الالجئون ال�سورّيون في هذا ال�سوؤال )عدد العّينة = 8,000(.
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اأظهر الق�سم النوعّي من الم�سح اأنه على عك�ص ت�سّورهم الذاتّي، كان الم�ستطّلعون 
يناق�سون في الواقع الق�سايا ال�سيا�سّية على نحو فعال. في حين اأّن قلة الهتمام بالأمور 
ال�سيا�سية قد ترتبط فقط، كما هو مو�سح، باأنواع اأو جوانب محّددة من ال�سيا�سة، 
ابتعد عدد من الم�ستطَلعين عن ال�سيا�سة نتيجة قلة الثقة بالنظام ال�سيا�سّي اأو الأحزاب 
ال�سيا�سّية اأو البرلمان اأو ال�سيا�سّيين. وبينما اأ�سار اآخرون، بكّل ب�ساطة، اإلى اأّن لديهم 
اأموراً اأخرى يقلقون ب�ساأنها. نذكر اأّن 4% فقط من الالجئين ال�سوريّين �سّرحوا باأّنهم 

مهتّمون اأو مهتّمون جّداً بال�سيا�سة.
�سّجل الهتمام بالأمور ال�سيا�سية في كّل الدول التي �سملتها الدرا�سة دون ا�ستثناء، 
واإن بدرجات متفاوتة، ن�سبة اأعلى بين ال�ّسّبان منه بين ال�سابات، ويرتبط م�ستوى 
الهتمام بال�سيا�سة، دون اأي ا�ستثناء تقريبًا، بالم�ستوى التعليمّي )كّلما ارتفع الم�ستوى 
التعليمّي، ازداد الهتمام بال�سيا�سة(. هناك اأي�سًا ميل قوٌي في اأو�ساط ال�سباب الذين 
اأكثر اهتمامًا بال�سيا�سة من الأ�سخا�ص الذين ل  ة بهم ليكونوا  لديهم ميزانّية خا�سّ
يملكون اإمكانات مادّية تحت ت�سرفهم، رغم اأّن العالقة لي�ست خطية. ل يبدو اأّن 

الو�سع الجتماعّي في مختلف البلدان ي�سّكل فرقًا كبيراً. 
ال�سيا�سّي  الهتمام  بم�ستوى  يتعّلق  فيما  الدول  بين  الختالفات  تعك�ص  ل 
اإلى الح�سول على معلومات حول ال�سيا�سة. فعلى  بال�سرورة كثافة �سعي ال�سباب 
�سبيل المثال، �سّرح 14% فقط في م�سر اأّنهم ي�سعون بن�ساط اإلى الح�سول على مثل 
هذه المعلومات، بينما �سّرح 23% اأنهم “مهتّمون” اأو “مهتّمون جّداً” بال�سيا�سة، 
في حين يدعي عدد اأكبر في لبنان وتون�ص اأّنهم ي�سعون اإلى الح�سول على معلومات 
لبنان، و21% مقابل  بال�سيا�سة )21% مقابل 16% في حالة  اأكثر من اهتمامهم 
اأولئك  10% في حالة تون�ص(. في حين يمكن �سرح بع�ص هذه الختالفات من 
اإلى الح�سول  “قلياًل” بال�سيا�سة رغم �سعيهم الحثيث  اأّنهم مهتّمون  الذين يّدعون 
على معلومات في هذا المجال، يمكن اأن تدّل الختالفات اأي�سًا، اأقّله اإلى حّد ما، 
على اأن البحث عن المعلومات في مجال ال�سيا�سة قد يوؤدي فعاًل اإلى البتعاد عنها.
فيما يتعّلق بم�سادر المعلومات الم�ستخدمة من الأ�سخا�ص الذين ي�ستق�سون 
المعلومات ال�سيا�سّية ب�سورة حثيثة، من الجدير بالذكر اأّنه في معظم البلدان يبقى 
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التلفزيون هو الم�سدر الأهّم، ومن غير الم�ستغرب اأن يتبعه الإنترنت مبا�سرة )انظر 
اأخيراً  الإنترنت  تجاوز  والبحرين،  والمغرب  الأردن  حالة  في   .)11.3 الجدول 
التلفزيون في هذا ال�سدد. في معظم البلدان، تبقى المحادثة وجهًا لوجه هي ثالث 

اأهّم م�سدر للمعلومات بعد التلفزيون والإنترنت.
ل �سّك اأّن الهتمام بالأمور ال�سيا�سية يختلف عن الن�ساط في المجال ال�سيا�سّي. 
اأي�سًا التمييز بين اأخذ مختلف و�سائل  اإلى الحالة الأخيرة من ال�سرورّي  فبالن�سبة 
العمل ال�سيا�سّي بالعتبار من جهة، والن�ساط الفعلّي من جهة اأخرى. بالن�سبة اإلى 
الن�ساط الفعلّي، تبرز الم�ساركة في النتخابات ك�سكل “منتظم” للم�ساركة في كّل 
البلدان،1 تليها مقاطعة ب�سائع معّينة لأ�سباب �سيا�سّية. رغم اأّنه لي�ص ا�ستئنائّيًا اعتبار 
الم�ستطَلعين “المقاطعة” نمطًا من العمل ال�سيا�سّي في اأي بلد كان، كونها تتطّلب 
اأقّل قدر من اللتزام من حيث الموارد، ل يزال جديراً بالذكر اأّن مقاطعة الب�سائع 
اليمن وم�سر  الأو�سط، مع تجاوز  ال�سرق  ال�سيا�سّي في  العمل  بارز من  هي نمط 
لفل�سطين حّتى في هذا ال�سدد. يمكن النظر جزئّيًا اإلى هذا في �سياق ال�سجالت 
الوا�سعة النطاق حول مقاطعة الب�سائع الآتية من الدنمارك ومن اإ�سرائيل، واّت�ساع 
حركة المقاطعة و�سحب ال�ستثمارات وفر�ص العقوبات )BDS( على مدى العقود 

الما�سية.
في المعّدل، اأهّم الأن�سطة التي تلي المقاطعة والنتخابات هي “النخراط في 
“الإ�سرابات”، لكّن الختالفات بين  جمعّية”، و“الم�ساركة في مظاهرة”، وفي 
ال�سائدة، عندما �ُسئل الم�ستطَلعون عن  الدول معّبرة ن�سبّيًا. فخالفًا لالفترا�سات 
الأن�سطة ال�سيا�سّية التي ياأخذونها بالعتبار، كانت التعبئة عبر الإنترنت منخف�سة، 
فقد �سّجلت ن�سبة 8% )“على الأرجح” اأو “بالتاأكيد”(. حّتى اأّنها انخف�ست اإلى %2 
عندما �ُسئلوا: “اأّي من الحتمالت التالية �سبق لك اأن ا�ستخدمتها اأو �ساركت بها؟”، 
فقد �سّرح مثاًل 7% فقط من ال�سباب في الأردن اأّنهم �سياأخذون “على الأرجح” 
اأو “بالتاأكيد” بالعتبار تعبئة الآخرين عبر الإنترنت، و5% �سينخرطون في جمعّية، 
و15% من ال�سباب في تون�ص �سيح�سدون الآخرين عبر الإنترنت، وكذلك 13% من 

قد يعك�ص ذلك منحًى بحثّيًا للدرا�سات ال�ستق�سائّية الدولّية التي اأُجريت في المنطقة.  1
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�سباب المغرب. اأّما في اليمن، فالن�ساط ال�سيا�سّي الثالث الذي يوؤخذ غالبًا بالعتبار 
هو “النخراط في جمعّية”.

في كّل البلدان هناك ميل اأقوى في اأو�ساط ال�سبان اأن ي�سبحوا نا�سطين �سيا�سّيًا اأكثر 
من ال�ساّبات. والفرق كبير اإذ ي�سل اإلى 34% من الذكور مقابل 25% من الإناث 
اأبدوا درجة عالية من ال�ستعداد للن�ساط ال�سيا�سّي )ت�سجيل 2.1 نقطة على مقيا�ص 
يتراوح من 1 اإلى 3 نقاط، حيث ت�سير درجة 1.0 اإلى “ل رغبة”؛ انظر الجدول 8.8، 
والجدول 12.1(. من ناحية اأخرى، ينعك�ص الو�سع اإزاء ت�سجيل درجة منخف�سة، 
النا�سطة: هنا ي�سارك 37% من  ال�سيا�سّية  اإّنما موجودة، من ال�ستعداد للم�ساركة 
الإناث مقابل 33% من الذكور )تمّثلن بين 1.1 و2.0 نقطة(. عندما �ُسئلوا عن 
الأن�سطة ال�سيا�سّية التي اّتخذت، كان معظم النا�ص قد �ساركوا في انتخابات. غير اأّن 
هذه المجموعة ل تمّثل �سوى ُخم�ص الم�ستطَلعين، فيما �سارك 12% في مظاهرة، 
مع ت�سجيل التون�سّيين اأعلى مرتبة مع ن�سبة 23%. اأّما الأ�سكال الأخرى من الن�ساط 
اأقّل بكثير  اإلى حزب �سيا�سّي، ف�سّجلت ن�سبة  اأو الن�سمام  ال�سيا�سّي، كالإ�سراب 

تراوحت بين 2 و%6.
اأن تعك�ص الختالفات في الخ�سائ�ص  في حين يتوّقع المرء، للوهلة الأولى، 
الجتماعّية فيما يتعّلق بالرغبة في، اأو ممار�سة العمل ال�سيا�سّي، الختالفات المرتبطة 
بالهتمام بالأمور ال�سيا�سية عاّمة، فاإّن ال�سورة م�سو�ّسة اإذا ما نظرنا اإلى كّل بلد على 
ال�سيا�سّية. ففي حين ت�سّجل تون�ص مثاًل  حدة، والى الجوانب الفردّية للم�ساركة 
عدداً اأكبر من الن�ساء مقارنة بالرجال الذين فّكروا في الم�ساركة اأو �ساركوا فعلّيًا في 
النتخابات، يبدو في بلدان اأخرى اأّن هناك فرقًا بين الجن�سين مائاًل نحو الذكور 

ال�سباب، لكّنه لي�ص وا�سحًا جّداً.
�سمن قائمة تت�سّمن 28 جانبًا من جوانب الحياة ال�سخ�سّية المهّمة بالن�سبة اإلى 
“الن�ساط ال�سيا�سّي” اأدنى ن�سبة، ما يعك�ص مّرة اأخرى الإحباط  الم�ستطَلع، �سّجل 
اإزاء التطّورات ال�سيا�سّية في ال�سنوات الأخيرة. ما عدا اليمن، كان انعدام الهتمام 
بالنخراط في ال�سيا�سة ثابتًا عبر البلدان كاّفة. بتعبير اآخر: من الالجئين ال�سوريّين 
البحرينّيين، حّل كون ال�سخ�ص ن�سيطًا �سيا�سيًا في  اإلى المغاربة وال�سباب  و�سوًل 
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المرتبة الأدنى في كّل البلدان، و�سّجل في اليمن المرتبة الأدنى الثانية. لكن، كما 
ذكرنا، قد ل يرتبط هذا النق�ص في الهتمام بالأمور ال�سيا�سية بمعناها الوا�سع، اإّنما 

ب�سورة اأ�سا�سّية بال�سيا�سة الر�سمّية والنخب ال�سيا�سّية الفا�سدة.
ل )الر�سم 12.3(، لم ترد الدولة الدينّية  عندما �ُسئلوا عن نظامهم ال�سيا�سّي المف�سّ
لين الأول اأو الثاني في اأّي من الدول التي  المبنّية على ال�سريعة بين الخيارين المف�سّ
ل 33% مثل هذا النظام ال�سيا�سّي، يليهم  �سملتها الدرا�سة، با�ستثناء فل�سطين حيث يف�سّ
23% من الأ�سخا�ص الذين ف�سلوا النظام الديموقراطّي. حظي النظام الديموقراطّي 
باأكبر ن�سبة تاأييد في لبنان )69%(، وتون�ص )52%(، وم�سر )51%(، وفي اأو�ساط 
باأّنهم  الالجئين ال�سورّيين )52%(. لقد �سّرح 25% فقط من ال�سباب في م�سر 
يريدون “رجاًل قويًّا” ليحكم البالد. وقد حظيت اأف�سلّية الرجل القوّي باأكبر ن�سبة 
تاأييد في الأنظمة الملكّية، اأي الأردن )32%(، والمغرب )27%(، واأي�سًا البحرين 

.)%60(

دولة قيد الطلب؟
هناك عدد من الأنماط المهّمة الثابتة التي تظهر في معظم بلدان المنطقة فيما يتعّلق 
بالآراء حول الدور الذي يجب اأن تلعبه الدولة في المجتمع، والدور الذي تلعبه في 
الواقع. وجدت الدرا�سة اأّن الدولة تحظى بدرجة تقدير عالية عند ال�سباب: جميع 
اليومّية،  اأكبر في الحياة  اأن تلعب الدولة دوراً  لون  اآراوؤهم تقريبًا يف�سّ الم�ستطلع 
اأو يعتقدون اأنه “جّيد كما هو الآن”. جزء �سغير جّداً )2% اإلى 6%( من ال�سباب 
لون اأن تلعب الدولة دوراً اأ�سغر في الحياة اليومّية. اإّنه لكت�ساف مهّم فيما يتعّلق  يف�سّ
اأن تلعبه الدولة في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  ُيراد  بال�سرعّية، وبالدور الذي 
اأفريقيا. فهو ي�ساعد على فهم �سبب النظر اإلى ت�سفية الدولة وموؤ�ّس�ساتها في العراق 
و�سوريا واليمن وليبيا، وكذلك الرغبة في تغيير النظام في بلدان اأخرى )كما الحال 
في م�سر، وفل�سطين، ورّبما المغرب( بنظرة م�سّككة في غالب الأحيان، حّتى لو 

لم تحّقق موؤ�ّس�سات الدولة الوعود التي قطعتها لمواطنيها.
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التي يرى  التي �سملتها الدرا�سة، كانت الحقوق الثالثة  البلدان تقريبًا  في كّل 
ال�سباب اأّنها الأهّم هي: غياب العنف، وتاأمين الحتياجات الأ�سا�سّية، وحّرية الراأي 
اأّول دليل على �سبب ارتفاع ن�سبة المطالب  والتعبير.1 يقّدم اختيار هذه الحقوق 
يوؤّثر في كّل جانب من  فتفاُقم حالة غياب ال�ستقرار  بالدولة.  المتعّلقة  والآمال 
جوانب حياة ال�سباب. لذا فاإّن الأمن الجتماعّي والماّدي بو�سفه م�سوؤولّية تقليدّية 
تخت�ص بها الدولة هو الأكثر اأهّمية في اأو�ساط الأ�سخا�ص الذين �سملهم الم�سح، بغ�ّص 

ُعر�ص على الم�ستطَلعين قائمة من �سبعة حقوق، وُطلب منهم تحديد الثالثة الأكثر اأهّمية بالن�سبة   1
اإليهم )ال�سوؤال 111(.
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الر�سم 12.4 دور الدولة في الحياة اليومية

لبناناليمن م�سرفل�سطين الأردنتون�ص المجموعالبحرينالمغرب الالجئون 
ال�سوريّون

ال�سوؤال 115 “هل يجب على الحكومة اأن تلعب دوراً اأكبر اأو دوراً ثانويًا في الحياة اليومية اأو هل هو جّيد كما 
هو حاليًا؟”.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

دور ثانوي جّيد كما هو الآن دور اأكبر
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النظر عن �سّنهم. تظهر الختالفات بو�سوح اأكبر بالن�سبة اإلى الحقوق الأخرى، ما 
يعك�ص الو�سع الخا�ّص في البلدان المعنية. مثاًل، يولي الم�ستطَلعون في م�سر اأهّمية 
ال�سيا�سّيين )%24(  القادة  اأكبر بقليل لحّرية الحركة )31%( منها لحّرية انتخاب 
اأو لحقوق الأقّليات )19%(. رغم هذا الترتيب، �سّجل تقييم حّرية انتخاب القادة 
ال�سيا�سّيين في م�سر ن�سبة اأعلى من اأّي دولة اأخرى. اأّما في فل�سطين، فتلعب الحقوق 
الأ�سا�سّية لالأقّليات دوراً ثانويًّا فقط )6%(، في حين ي�سّجل تقييم حّرية الحركة ن�سبة 

عالية )%43(. 
ورة ب�سكل ملحوظ عندما يتعّلق الأمر بم�ساألة تحديد هل الدولة في  تتغّير ال�سّ
الواقع قادرة على توفير الحقوق التي يراها ال�سباب الأكثر اأهّمية. في حين اأّن %89 
اإّن الدولة يمكن  في كّل من م�سر والأردن، وكذلك 87% في المغرب، يقولون 
اأن ت�سمن غياب العنف، يعتقد 50% فقط من ال�سباب في فل�سطين اأّنها قادرة على 
ذلك، ون�سبة اأقّل في لبنان )42%(، واليمن )41%(. الآراء مماثلة بالن�سبة اإلى تاأمين 

الجدول 12.3 الحقوق الثالثة الأهّم

الالجئون اليمنتون�صفل�سطينالمغربلبنانالأردنم�سرالبحرينالمجموع
ال�سوريّون

85997679888182867894غياب العنف

تاأمين الحتياجات 
الأ�سا�سيّة

83958176755986769493

الحقوق الأ�سا�سيّة 
لالأقّليات

2882193219336231720

حّرية الراأي 
والتعبير

48223745635664634435

110101992271657حّرية الجتماع 

حّرية انتخاب 
القادة ال�سيا�سيّين

140241816171211178

2903119302443254442حّرية الحركة

ال�سوؤال 111 “يرجى ترتيب الحقوق الثالثة الأكثر اأهمّية بالن�سبة اإليك”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | ُذكرت ن�سب المراتب الثالث 

الأهّم.
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الحتياجات الأ�سا�سيّة، اإذ يحتّل مّرة اأخرى الراأي القائل اإّن الدولة قادرة على تاأمين 
هذا الحّق المرتبة الأعلى في م�سر )89%(، والأردن )88%(، والمغرب )%80(، 
والأدنى في فل�سطين )46%(، واليمن )43%(، ولبنان )35%(.1 في اليمن، حيث 
اأو الجهود الدولّية لحّلها، يبدو ال�سباب  الحرب مندلعة دون الكثير من الهتمام 
يائ�سين على نحو خا�ّص بالن�سبة اإلى اأمنهم وقدرتهم على العثور على عمل. �سّرحت 

على  الدولة  بـقدرة  المتعّلقة  الأرقام  بلغت  اإذ  ال�سوريّين،  بالالجئين  ة  الخا�سّ الأرقام  ا�سُتثنيت   1
توفير الحقوق المهّمة اأدنى م�ستوى.

الجدول 12.4 الثقة بالموؤ�ّس�سات

الالجئون اليمنتون�صفل�سطينالمغربلبنانالأردنم�سرالبحرينالمجموع
ال�سوريّون

91949271948897969695العائلة

78976486827387677374نظام التعليم

52875974ل. ي.7795857593الجي�ص

666679666872ل. ي.739864نظام ال�سّحة العاّم

72635071ل. ي.6896773973ال�سرطة 

64947352585370655157النظام الق�سائي والمحاكم

63958091345162434665الحكومة 

58895259495661425951المنّظمات الدينيّة

57484987615868464055و�سائل الإعالم

53894479554554362647التّحادات التجاريّة

المنّظمات غير الحكوميّة لحقوق 
الإن�سان

53863946534957354464

51862550334871176661القبيلة 

46894454344141362849البرلمان 

44163696454131332379الأمم المتحدة 

40873428135549274320جمعيّات الأحياء

38863347334039202323الأحزاب

13472010618ل. ي.288326الزاوية )خ�سو�ساً للطرق ال�سوفية(

الملي�سيات
)المجموعات الم�سّلحة(

236168ل. ي.241225909

ال�سوؤال 114 “وفيما يخ�ّص ثقتك بمختلف الموؤ�ّس�سات؟”، “ثقة” و“ثقة محدودة”.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. ل. ي. = ل ينطبق.
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امراأة عزباء عمرها 18 �سنة من محافظة اأبين: “لقد فقدنا الأمن مع انت�سار التفجيرات 
غير المبّررة والقتل المتعّمد دون اأّي رادع اأو عقاب. كّل هذه الق�سايا هي نتيجة 

.(YE–12) ”غياب الدولة
عبر �سل�سلة من الحقوق، تبرز كّل من فل�سطين واليمن ولبنان فيما يتعلق بنظرة 
ال�سباب اإلى القدرة المحدودة للدولة على توفير الحقوق الأ�سا�سّية الأكثر اأهّمية، ما 
يعك�ص على نحو كبير مدى ه�سا�سة الدولة في هذه الأماكن مقارنة بدول اأخرى في 
المنطقة. ينعك�ص هذا الموقف جزئّيًا عبر المواقف من م�ساألة تحديد هل يجب على 
الدولة لعب دور اأكبر في الحياة اليومّية: في حين اأّن 91% من ال�سباب اللبنانّيين – 
اأكثر من اأّي بلد اآخر – يعتقدون اأّنه ُيفتر�ص بالدولة لعب دور اأكبر، ت�سّجل فل�سطين 
)73%( واليمن )82%( ن�سبًا اأقّل اإلى حّد ما. اأّما تون�ص، فت�سبه لبنان بالن�سبة اإلى 
موؤاثرة ال�سباب لعب دور اأكبر للدولة في الحياة اليومّية )90%(. رغم اأّن الأرقام في 
الأردن والمغرب اأدنى في هذا ال�سدد، ل يزال هناك غالبّية في كال البلدين ترغب 

في دور اأكبر للدولة )63% في الأردن و53% في المغرب(.
�ُسئل الأ�سخا�ص الذين يرغبون في دور اأكبر للدولة في الحياة اليومّية هل ُيفتر�ص 
اأن يرتبط هذا الدور الأكبر بق�سايا ال�سمان الجتماعّي والمراقبة وال�سفافّية اأو بق�سايا 
�ست اأهّمية اأكبر لل�سمان الجتماعّي من المراقبة،  اأخرى. في معظم الحالت، ُخ�سّ
وللمراقبة من ال�سفافّية، في حين احتّل خيار “غيره” المرتبة الرابعة دائمًا. الدولتان 
اأعلى من ال�سمان الجتماعّي هما  اللتان احتّلت فيهما المراقبة مرتبة  الوحيدتان 
الأردن )28% لل�سمان الجتماعّي مقابل 48% للمراقبة( ولبنان )51% لل�سمان 
الجتماعّي مقابل 65% للمراقبة(، ما يعرب عن الرغبة في الأمن الماّدي. الأمر 
اأقّل اإثارة للده�سة بالن�سبة اإلى لبنان، حيث غياب الدولة م�ستنكر على نطاق وا�سع، 
وكذلك في الأردن التي ترى نف�سها )على غرار م�سر( دولة على الخطوط الأمامّية 
نظراً اإلى حدودها الم�ستركة مع اإ�سرائيل. في اليمن، �سّجل هذان القطاعان القدر 

نف�سه من الأهّمية )61% للمراقبة، 60% لل�سمان الجتماعّي(.
تو�سح هذه التف�سيالت المختلفة اأّن المطالبة بدور اأكبر للدولة في الحياة اليومّية 
ل يتعّلق بال�سرورة بالرغبة في اكت�ساب الدولة المزيد من النفوذ، لكّنها ترافقت في 
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اأداء كفء وفعال و�سرعي لموؤ�ّس�سات الدولة.  اأحيان كثيرة مع الرغبة في تحقيق 
فمثاًل، 48% من ال�سباب في الأردن ممن يرغبون في تخ�سي�ص دور اأكبر للدولة 
اأي�سًا بالمقارنة مع  اأكبر في مجال المراقبة، �سّجل الأردن  يف�سلون وجود ن�ساط 
دول اأخرى في المنطقة اأدنى م�ستوى من الثقة بموؤ�ّس�سة ال�سرطة )39%(. عمومًا، 
تتفاوت الثقة بمختلف الموؤ�ّس�سات، الحكومّية وغير الحكومّية، على نطاق وا�سع 
عبر البلدان. وتبقى العائلة الموؤ�ّس�سة الأكثر مو�سعًا للثقة. اأّما الموؤ�ّس�سات الثالث 
الأخرى التي ت�سّجل الثقة بها درجة عالية با�ستمرار – اأكثر من 50% في كّل البلدان 
التي �سملتها الدرا�سة – هي: نظام التعليم، والجي�ص، والنظام الق�سائي والمحاكم.

اإّن الثقة بالنظام التعليمّي من ناحية تعني ب�سورة اأ�سا�سّية الثقة بالأ�ساتذة الأفراد 
الذين ُيذكرون اأي�سًا كقدوة في بع�ص الأجوبة النوعّية. من ناحية اأخرى، ُيعبَّر عن 
انتقاد حاّد للنظام التعليمّي – ل�سّيما الخ�سخ�سة الجارية للتعليم من رو�سة الأطفال 
اإلى الجامعة – في كّل المقابالت النوعّية. حتى يومنا، معظم الأ�سر، من  و�سوًل 
الم�ساعد المنزلّي اإلى الأ�ستاذ الجامعّي، �ستّدخر مالها من اأجل ت�سجيل اأولدها في 
ة للتعليم )انظر Mazawi and Sultana 2010(. ومع ذلك، تبقى  الموؤ�ّس�سات الخا�سّ
الثقة بالنظام التعليمّي مقارنة بالموؤ�ّس�سات الأخرى عالية اإلى حّد ما، اإذ تتراوح ما 

بين 64% في م�سر و87% في فل�سطين.
فيما يتعّلق بالموؤ�ّس�سات الأخرى، تتراوح الختالفات في م�ستويات الثقة كثيراً 
بين تلك التي ل يتخّطى ترتيبها اأبداً ن�سبة 50%. هناك نمط واحد ثابت، توؤّكده اأي�سًا 
المقابالت النوعّية، هو اأّن الثقة بالحكومة عادة ما تكون اأعلى من الثقة بالبرلمان 
اأو بالأحزاب ال�سيا�سية، واأّن المنّظمات الدينّية تحظى بم�ستوى عاٍل من الثقة. لكن 

في لبنان وتون�ص الثقة بالمنّظمات الدينّية هي اأقّل من %50.

اأحداث ما بعد 2011

اأ�سار اآ�سف بيات (Bayat 2013) اإلى انت�سار م�ساعر الياأ�ص وخيبة الأمل على نطاق 
وا�سع بعد النتفا�سات التي �سهدتها منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. ويظهر 
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كيف كان ُينَظر اإلى الثورات با�ستمرار على نحو �سلبّي، في �سياق ف�سل مرحلة ما 
بعد ال�ستعمار خالل الن�سف الثاني من القرن الع�سرين. في ما بعد فانون وما بعد 
عفلق وما بعد البّنا1، تحّول الثوار اإلى بيروقراطّيين وديكتاتوريّين، واختفى المثال 
الأعلى للثورة ب�سورة كبيرة من المنطقة. بدًل من ذلك، اأ�سبح الإ�سالح هو المثل 
الأعلى لتحقيق التغيير. هكذا، يجادل بيات Bayat باأّن مطالب 2011 كانت تحابي 
الإ�سالح، ولم تكن تهدف اإلى تغيير الأنظمة الجتماعّية والنظم ال�سيا�سّية. لم يعتمد 
روا اأنف�سهم لمثل  المتظاهرون اأ�ساليب اأو و�سائل لال�ستيالء على ال�سلطة، ولم يح�سّ
رة  هذا. في النتيجة، ف�سلت النتفا�سات وحّققت نتيجة ت�سّنف بكونها �سلبّية ومدمِّ

من كّل من الموؤيّدين والمعار�سين لها.
في م�سر ولبنان وفل�سطين وتون�ص، يفوق عدد الذين يقولون اإّنهم �ساركوا فعلّيًا 
في مظاهرة، في الواقع، عدد اأولئك الذين يقولون اإّنه �سبق لهم اأن فّكروا في ذلك 
اأ�سباب مختلفة ممكنة ولي�ست متبادلة  ليتمّكنوا من ممار�سة تاأثير �سيا�سّي.2 هناك 
ح�سرّيًا لهذا الختالف الالفت. في �سياق الأحداث التي وقعت خالل 2011 
وبعده، قد يكون العديد من ال�سباب �ساركوا ب�سورة عفوّية في مظاهرة ما دون 
اآخرين ممن �ساركوا في الما�سي تمنعهم خيبة الأمل  نيتهم الم�سبقة لذلك. لكن 
من اأثر الن�ساط ال�سيا�سي من الأخذ بالعتبار الم�ساركة في الم�ستقبل. رجل يبلغ من 
العمر 29 عامًا من م�سر، لم ي�سارك اأبداً في المظاهرات ولم يكن لديه ميل اإلى ذلك 
م�ستقباًل اأي�سًا، ل يزال يرى اأحداث 2011 نقطة تحّول في ت�سيي�ص ال�سباب. قال:

طبعًا قبل ثورة 25 كانون الثاني/ يناير، لم تكن ال�سيا�سة مهّمة لي، كما 
للكثير من النا�ص. لم نبداأ الّطالع على ال�سيا�سة اأو فهمها، اأو حّتى 
الهتمام بها، اإّل بعد الثورة. ثم بداأنا متابعة الأخبار وفهم العالم – ما 
هو �سحيح واأ�سياء من هذا القبيل – لأّننا كّنا طبعًا بعيدين، اأو لنقل اإنه 

قّدمت الأ�سوات ال�سيا�سّية النافذة لكّل من فرانز فانون ومي�سيل عفلق وح�سن البّنا روؤى �سيا�سّية   1
مختلفة للعالم العربّي بعد ال�ستعمار.

هناك جانب واحد يجب اأخذه بالعتبار في هذا ال�سياق: حالة ال�سباب الذين هم تحت �سّن   2
القتراع، والذين قد يفّكرون في الم�ساركة في النتخابات في الم�ستقبل، لكّنهم لم يحظوا في 

الواقع بفر�سة لذلك فعلّيًا.
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كان هناك حاجز بيننا وبين تلك الأمور. اأعتقد اأّنه ل يوجد اأحد في 
م�سر الآن غير متابع لل�سيا�سة. �سيكون لدينا على الأقّل راأي �سيا�سّي... 
منذ ن�سوب الثورة، لم يعد يوجد �سخ�ص واحد في م�سر غير معنّي 

.(EG–6) بال�سيا�سة

بغية اإلقاء ال�سوء على كيفّية نظر الم�ساركين في ال�ستطالع اإلى اأحداث 2011 
قبل اأكثر من خم�ص �سنوات، من المفيد اأن نلقي نظرة فاح�سة على الم�سطلحات 
التي ُت�ستخدم للدللة على هذه الأحداث، وكذلك الت�سريحات التي تذكرها. في 
“الربيع العربي” هو م�سطلح غالبًا ما ي�ستخدمه المراقبون خارج منطقة  اأّن  حين 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وفقًا للم�سح الحالّي، ي�ستخدم معّدل 16% فقط 
هذا الم�سطلح )كانت الإجابات المتعّددة ممكنة(. يعك�ص هذا الم�سطلح فكرة 
النف�سال والنحراف عن حّكام واأنظمة حكم مختّلة وقديمة. كما يرى كثيرون 
الربيع العربّي كجزء من التدّخل الأجنبّي )انظر Hegasy 2016(. فبين ثمانين وت�سعين 
في المئة من جميع الم�ساركين في ال�ستطالع ل يختلفون بالتاأكيد مع البيانين التاليين 
“لقد حّر�ست الجهات الفعالة  “ل مّتفق ول غير مّتفق”(:  بـ“مّتفق” اأو  )الإجابة 
الخارجّية على تلك الأحداث” و“الجهات الفعالة الدولّية تعمل منذ وقت طويل 
لة  المف�سّ الم�سطلحات  تبدو  المنظور،  هذا  من  العربّية”.  الأنظمة  اإ�سقاط  على 
لو�سف التحّركات التي ظهرت منذ 2011 اأّنها بالأحرى “تمّرد”، اأو “�سغب”، 
“فو�سى”. ا�ستخدم %74  اأو  “انقالب”،  اأو  اأهلّية”،  “حرب  اأو  “انتفا�سة”،  اأو 
ال�سّتة. ل ي�ستخدم  اأحد هذه الم�سطلحات  من الأ�سخا�ص الذين تّمت مقابلتهم 
“الربيع العربي”، الأمر الذي يعك�ص تحّول حركة  ال�سورّيون م�سطلح  الالجئون 
الحتجاج بالن�سبة اإليهم اإلى حرب اأهلّية. في�سفون الحتجاجات، في المقام الأّول، 
بـ“الفو�سى” )54%(، وفي المقام الثاني بالتدّخل الأجنبّي )26%(. وقد ا�ستخدم 
اأو  “الربيع العربي”،  اإيجابّية مثل  اأكثر  59% من جميع الم�ستجيبين م�سطلحات 
“الثورة”، اأو “النتفا�سة”، اأو “الحركة ال�سعبية”. كما يميل المجيبون في البلدان 
اأقّل  التي لم ت�سهد الحركات الحتجاجّية مبا�سرة، مثل لبنان وفل�سطين، وبدرجة 

الأردن، اإلى و�سفها اأي�سًا بتدّخالت خارجّية وفو�سى.
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ل نحو ثلث الم�ستطَلعين م�سطلح “الثورة”. في تون�ص، كان اأكثر �سيوعًا  يف�سّ
م�سر،  في  �سنة.  و20   16 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين  الأ�سخا�ص  اأو�ساط  في 
بين  “الثورة”، مع غياب اختالف قوّي  الم�ستجوبين م�سطلح  اختار 65% من 
هذا  في  مت�سابهة  ب�سورة  والإناث  الذكور  اأجاب  فقد  العمرّية.  المجموعات 
اأّن  الفئات الجتماعّية. رغم  نف�سها عبر كّل  الأ�سا�ص  ال�سدد، والأرقام هي في 
الدولة  رئي�ص  اأّن  بما  المراقبين،  نظر  في  تغّيرت في م�سر  قد  الأمور  القليل من 
 – المخلوع ح�سني مبارك  الرئي�ص  – على غرار  �سابقًا  يزال جنراًل ع�سكرّيًا  ل 
يجب اأن ناأخذ بالعتبار �سببين ل�ستخدام م�سطلح “الثورة”. اأّوًل، اإّن “الثورة” 
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الر�سم 12.5 “نتيجة الأحداث، نحن اأف�سل حاًل اليوم”

المغرب الأردن لبنان الالجئون 
ال�سورّيون

البحريناليمن م�سر تون�ص

مّتفق ل مّتفق ول غير مّتفق غير مّتفق

فل�سطين

ال�سوؤال 119 “الآن، بمنا�سبة الحديث على هذه الأحداث، ما هو راأيك في هذه العبارات؟”، خيارات الإجابة: 
غير مّتفق؛ ل مّتفق ول غير مّتفق؛ مّتفق.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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هي الم�سطلح الر�سمّي الذي تبّنته الدولة وت�ستخدمه كّل و�سائل الإعالم الوطنّية 
ثانيًا، ل  يناير 2011.  الثاني/  التي �سهدتها منذ كانون  التطّورات  للحديث عن 
بعد ال�ستعمار،  تاريخ م�سر ما  ُيعتبر �سقوط مبارك حادثة غير م�سبوقة في  يزال 
وُيعّد كمثال للتمكين الذاتّي لم يكن من الممكن ت�سّوره خالل ال�سنوات الأربعين 
يعك�ص  ثّم  ومن  �سامل،  تحّول  بمنزلة  الحادث  هذا  المواطنون  يرى  الما�سية. 
و�سعًا ثوريًّا. يجيب معظم ال�سباب في المنطقة – عندما ُيطرح عليهم ال�سوؤال عن 
ا�ستمرار اأحداث ذات �سلة اليوم، وهل الثورة ل تزال م�ستمّرة – ب�سورة اإيجابّية، 
كل  اعتمدت  لقد  تون�ص.  في  و%76  م�سر  في   %43 بين  اأجوبتهم  تتراوح  اإذ 
“الثورة”، وطرحت نف�سها  ال�سرق الأو�سط، بنجاح طبعًا، م�سطلح  الأنظمة في 

كحّل للمظالم التي ُعّبر عنها في 2011.
لة في بلدان الربيع العربي للتعبير عن النتفا�سات  اإّن الم�سطلحات الثالثة المف�سّ
الأردن،  في   )%19( العربّي”  و“الربيع   )%20( الأجنبّي”  “التدّخل  كانت: 
“التدّخل الأجنبّي”  لبنان،  )42%( و“التدّخل الأجنبّي” )33%( في  “الفو�سى” 
)39%( و“الفو�سى” )33%( في فل�سطين. من بين البيانات التي ُعر�ست لو�سف 
البيانين  الأحداث منذ عامي 2010 و2011، لم يوافق معظم الم�ساركين على 
التاليين: “نتيجة الأحداث، نحن اأف�سل حاًل اليوم”، و“الأحداث مّكنت الت�سامن 
الإ�سالمّي من النمو”. بين الدول الم�ساركة، ح�سل بيان “نحن اأف�سل حاًل اليوم” 
على اأعلى ن�سبة موافقة في م�سر )نحو ربع الم�ستطَلعين(، الأمر الذي يف�ّسر جزئّيًا 

ن�سبة الحترام المرتفعة للجي�ص في م�سر )الر�سم 12.5(.
في م�سر، رّداً على “هل ت�سبب “الإخوان الم�سلمون” في وقوع هذه الأحداث؟”، 
جاوب 42% )مع غياب اختالف وا�سح وفقًا للعمر( �سلبّيًا. وُقّدمت معّدلت اأعلى 
بكثير لالإجابة نف�سها في تون�ص واليمن، وكذلك بين الالجئين ال�سورّيين في لبنان. 
بالن�سبة اإلى كونهم اأف�سل حاًل اليوم ب�سبب التغييرات، قال 72% من الم�ستطَلعين 
التون�سّيين اإّنهم لي�سوا كذلك. يوؤّكد هذا حالة كبيرة من غياب الر�سا عن التطورات 

ة النجاح” الوحيدة في المنطقة. في تون�ص، رغم اعتبار البلد “ق�سّ
كما ُذكر، لدى غالبّية ال�سباب اليوم انطباعات �سلبّية اإلى حّد ما عن النتفا�سات. 
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لت مرحلة التعليم الثانوّي وتنتمي  قالت امراأة مغربّية تبلغ من العمر 26 عامًا، ح�سّ
اإلى مدينة متطّورة )من حيث البنية التحتية(:

لم اأحّبهم، لأّن الكثير من الأبرياء فقدوا حياتهم. اإن كانت الم�سكلة 
�سيا�سّية، يجب، اإذاً، على ال�سيا�سّيين حّل هذه الم�سكلة مع �سيا�سّيين 
معار�سين. لماذا ي�سطّر الأبرياء اإلى دفع ثمن ذلك؟ اأنا ل اأريد اأن يكون 
اأطفاًل  اأ�سبحنا نرى الآن في كّل مكان  المجتمع كب�ص فداء، لكّننا 
يتامى، بال ماأوى، ومنفّيين... ما هو مرتبط بالن�سبة اإلّي بالربيع العربي 
اأّدى  اأّنه في حال تعّر�ص �سخ�ص للظلم الجتماعّي، قد ينتحر.  هو 
هذا اإلى ولدة ثورة ال�سباب، لأّنهم �سعروا بهذا الظلم. اإّن الكثير من 
ال�سطهاد يوّلد النفجار. لذا اأربط الربيع العربي بهذا. هكذا بداأت 

.(MA–4) الأمور. لقد بداأت ب�سبب الظلم والوعود الكاذبة

ذكر بع�ص الم�ستطَلعين الأن�سطة التي �ساركوا فيها نتيجة التعبئة التي بداأت في 
والتدريب  الماء والكهرباء  في  النق�ص  – على غرار الحتجاجات على   2011
اأعربوا عمومًا عن �سعورهم بالنخداع.  – لكّنهم  على خدمات الرعاية ال�سّحية 
كما �سّرح يمنّي يبلغ من العمر 19 عامًا ل دخل له: “اعتقدت في البداية اأّن هذه 
النتفا�سات كانت تهدف اإلى محاربة الف�ساد في هذه الدول لتحقيق التنمية. ومع 

.(YE–2) ”ًذلك، اكت�سفنا اأن كّل ما فعلوه هو زيادة الأمور �سوءا

ال�سباب وال�سيا�سة: الطريق قدماً

هناك نتيجتان مهّمتان لبيانات الم�سح حول اأهّمية ال�سيا�سة ُت�ستحّق الإ�ساءة عليهما 
لتاأمين ال�سمان الجتماعّي  العالية من العتماد على الدولة  الن�سبة  بوجه خا�ّص: 
)الذي ُيعتبر الأولوّية الرئي�سّية(، والن�سبة العالية من الإ�سارات اإلى التدّخل الأجنبّي 
اأنها  ينبغي بال�سرورة تف�سيرها على  يتعّلق باأحداث 2011/2010 )التي ل  فيما 
مرتبطة بنظريّات موؤامراتّية(. كما اأّن الن�سبة العالية من ال�ستياء في اأو�ساط ال�سباب في 
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تون�ص، اإزاء و�سعهم عام 2016 مقارنة بما كان عليه قبل 2011، هي اأي�سًا جديرة 
بالهتمام. اإّن اإحدى اأهّم الأفكار التي يمكن ا�ستنباطها من هذه الدرا�سة هي اأّنه رغم 
الن�سبة العالية لم�ساعر الخيبة وفقدان الأمان، لم يفقد ال�سباب بالكامل اهتمامهم 
بال�سيا�سة اأو ابتعدوا عنها. �سحيح اأّن م�ستوى الهتمام والن�ساط ال�سيا�سّي منخف�ص، 
لكّن المقابالت النوعّية ت�سير اإلى اأّنه يجب النظر اإلى اأ�سئلة الم�سح المتعّلقة بال�سيا�سة 
ب�سيء من الرتياب. فالهتمام )اأو قلته( بال�سيا�سة الذي ي�سير اإليه ال�سباب، غالبًا ما 
يرتبط فقط بال�سيا�سة الر�سمّية “الرفيعة الم�ستوى”، الموؤ�ّس�ساتّية اأو الحزبية. ل يزال 
هناك فهم اأو�سع لل�سيا�سة اليومّية ودرجة اأعلى من الم�ساركة فيها. فال�سباب لي�سوا 
محبطين تمامًا اإزاء ال�سيا�سة الموؤ�ّس�ساتّية ول ينفرون منها. كما تظهر هذه الدرا�سة، 
اإلى موؤ�ّس�سات الدولة  ال�سيا�سة مع المطالب الموّجهة  تترافق وجهات نظرهم في 
)ولي�ص على وجه الخ�سو�ص المنّظمات المكّملة غير الحكومّية(. بتعبير اآخر: هناك 

اإمكانات كبيرة في اأو�ساط ال�سباب لتحقيق تغيير بّناء للنظام ال�سيا�سّي الم�ستقبلّي.1

ن�سكر اأحمد �سكر من ZMO في برلين على التدقيق اللغوي.  1
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نادين �سيكا واإيزابيل ِفِرنِفل�ص1

ال�سباب في منطقة  العربّية عامي 2010 و2011 ذروة تعبئة  مّثلت النتفا�سات 
ال�سباب بدورهم واأظهروا قدرة  اأفريقيا، حيث ا�سطلع  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
على تطوير وتغيير العالقات بين المجتمع والدولة. في اأعقاب النتفا�سات العربّية 
واإ�سقاط حّكام عرب موجودين في الحكم منذ فترة طويلة، تراجع تركيز الباحثين 
يلعبه  الذي  الدور  الهتمام نحو  وانتقل  ال�سباب،  تعبئة  ال�سيا�سات عن  و�سانعي 
ال�سباب في تغيير �سيا�سات منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، وكذلك نحو ما 
كان ُيعتبر خيبة اأمل اإزاء العملّيات ال�سيا�سّية الر�سمّية، حّتى �سمن �سياقات تعّددية 
اأو اإطارات ديموقراطّية �سيا�سّيًا، مثل لبنان والمغرب وتون�ص وم�سر حّتى 2013. 
لكن هذا ل يعني اأّن ال�سباب لم ي�ساركوا اأو لم يحت�سدوا في حقبة ما بعد النتفا�سة 
العربّية، من اأجل اأ�سباب �سيا�سّية اأو اجتماعّية اأو اقت�سادية. على العك�ص، ت�سير النتائج 
اأعقاب ما ي�سّمى  اأّنه رغم الم�سكالت الجتماعّية والقت�سادّية المتزايدة في  اإلى 
الربيع العربّي، ورغم قمع الأنظمة الحالّية النا�سطين ال�سيا�سّيين، يوا�سل عدد كبير 
من ال�سباب التحّرك والح�سد من اأجل التغيير. لكّنهم يلتزمون تحقيق تغيير اجتماعي 

يوّد الموؤلّفون اأن ي�سكروا باربرا هيكل على تعليقاتها الممتازة والدقيقة.  1
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واقت�سادي. وقد اّتخذت التعبئة �سوراً اأكثر تنّوعًا.
خالل العامين الأّولين اللذين اأعقبا النتفا�سات العربّية، كانت التعبئة ال�سيا�سّية 
لل�سباب عالية جّداً في اأنحاء المنطقة كاّفة. فقد ظهرت من البحرين اإلى المغرب 
حركات احتجاج كثيرة تطالب باإ�سالحات �سيا�سّية مختلفة وبالحكم الر�سيد والم�ساءلة 
ال�سيا�سّية. اختلفت ردود فعل الأنظمة العربّية الحالّية من ا�ستخدام العنف تجاه بع�ص 
النا�سطين ال�سيا�سّيين ال�سباب، و�سّم اآخرين تحت مظّلة النظام، و�سوًل اإلى تنفيذ 
عدد قليل من الإ�سالحات ال�سيا�سّية كتغيير بع�ص اأحكام الد�ستور وتغيير الحكومة اأو 
الدعوة اإلى عقد انتخابات جديدة. اأّدت تدابير التحديث ال�سلطويّة اإلى تراجع الن�ساط 
ال�سيا�سّي والعودة اإلى �سور قديمة وجديدة من الن�ساط المدنّي. ل ي�سّكل هذا الن�ساط 
اأو تحّديًا لوجود اأنظمة بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، لكّنه  تهديداً مبا�سراً 
يرّكز بالأحرى على التغيير الجتماعّي وال�سيا�سّي والقت�سادّي المتزايد. كما اأّن التعبئة 
رورة �سّد نظام بحّد ذاته، لكّنهما ت�سمالن  والم�ساركة قد ل تكونان موّجهتين بال�سّ

.(Albrecht 2008) العمل الجماعّي داخل حدود تلك الأنظمة اأو حّتى بدعم منها
ال�سباب،  لتعبئة  المهّمة  الأنماط  من  والجماهيرّي  المجتمعّي  الن�ساط  ُيعّد 
اإلى  اإذ يحّفز ال�سباب الذين يواجهون التحّديات نف�سها الآخرين على الن�سمام 
ق�سّيتهم. على �سبيل المثال، يمكنهم التحّرك للعثور على م�سكن اآمن اأو الح�سول 
على الّرعاية ال�سّحية. مثاٌل على هذه الحركات الحتجاجّية ذات الق�سّية الواحدة 
النا�سطون في  لبنان، حيث تحّرك  “طلعت ريحتكم” عام 2015 في  هي حركة 
الحكومة عن جمع  على عجز  اعترا�سًا  الج�سدّي،  ثّم  اأّوًل  الفترا�سّي  المجال 

القمامة والتخّل�ص منها في بيروت.
ت�سمل الأنماط الجديدة للتعبئة والم�ساركة في كّل اأنحاء المنطقة تاأ�سي�ص مبادرات 
�سبابّية و�سركات اأعمال الريادة. تطاول الأخيرة �سبابًا اآخرين عبر دورات تدريبّية 
لأولئك الذين يفتقرون اإلى القدرة على الح�سول على تعليم جّيد اأو فر�ص في مجال 
العمل. كما يمكن تحفيز التعبئة عن طريق الإعالم بكّل ب�ساطة. على �سبيل المثال، 
“تويتر” عن  التوا�سل  في تون�ص، غّردت منّظمة مراقبة ُتدعى البو�سلة على موقع 
اأمام  النا�سطين  اأثار احتجاجات فورّية من  حقوق المراأة في الد�ستور الجديد، ما 
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البرلمان. وفي م�سر، اأثار النقا�ص حول التحّر�ص الجن�سّي على “تويتر”، بعد عملّيات 
لنا�سطين مناه�سين  الغت�ساب في ميدان التحرير في �سيف 2014، عملّية تعبئة 
التعبئة خارج حدود ال�ساحة  للتحر�ص الجن�سّي عبر المنطقة. كما ُتالحظ عملّية 
الوطنّية عبر و�سائل العالم الجتماعّية فيما يتعّلق بق�سايا حقوق الإن�سان في منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا (Transfeld and Werenfels 2016). انعك�ص الدور 
المتنامي لو�سائل الإعالم الجتماعّية في تعبئة ال�سباب العرب عبر مفهوم “ثورات” 
“فاي�سبوك” و“تويتر” )واإن كان مبالغًا فيه(، الذي ا�ستخدمته و�سائل الإعالم الغربّية 
لالإ�سارة اإلى مظاهرات 2008 في م�سر. هنا، �سّكل �ساّبان م�سرّيان القّوة الدافعة 
للتعبئة من اأجل المظاهرات عبر الإنترنت. وبذلك، و�سعا الأ�سا�ص لما �سيتحّول 

.(Herrera 2012) ”لحقًا اإلى “حركة 6 اأبريل
اإّن ال�سباب نا�سطون في اأنواع مختلفة من المنّظمات التي تتراوح بين الأحزاب 
والنقابات والمنّظمات غير الحكومّية والجمعّيات الدينّية التي تعمل من اأجل الق�ساء 
البيئة. قد ل يتحّرك  التعليم والم�ساواة بين الجن�سين وتح�سين  على الفقر وتعزيز 
هوؤلء ال�سباب بال�سرورة �سّد النظام، لكّنهم قد يتعاونون مع الموؤ�ّس�سات الحكومّية 
للترويج لق�سّيتهم. كما اختار بع�ص النا�سطين ال�سباب ممار�سة التعبئة عالنّية لم�سلحة 
اأنظمة قائمة اأو حّكام. على �سبيل المثال حزب “م�ستقبل وطن” في م�سر، يدافع 
اأع�ساوؤه ويحّفزون النا�ص على دعم القرارات الجتماعّية وال�سيا�سّية لنظام الرئي�ص 

عبد الفتاح ال�سي�سي.
النطاق  والوا�سع  المنت�سر  التعبئة  م�سهد  الم�سحية  الدرا�سة  هذه  بيانات  توؤّكد 
وتحّدده على نحو اأكثر دّقة، لأّنها توّفر الأ�س�ص لفهم عميق لل�سباب النا�سطين. وهنا 
نعّرف ال�سباب النا�سطين باأّنهم اأولئك الم�ستعّدون لالنخراط في العمل ال�سيا�سّي، 
اأي في مظاهرة اأو اإ�سراب، واإ�سماع اأ�سواتهم وممار�سة تاأثير �سيا�سّي. هم اأولئك 
الذين ي�سّجلون م�ستويات م�ساركة �سيا�سّية ومدنّية اأعلى من بقّية ال�سباب في الدول 

العربّية التي تم تحليلها في هذه الدرا�سة.1

ل ي�سمل هذا الف�سل الالجئين ال�سورّيين في لبنان، اإذ اإّن و�سعهم فيما يتعّلق بعملّيات التعبئة   1
يختلف جوهريًّا عن ال�سباب الذين يعي�سون في بلدانهم الأّم.
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اأربع مجموعات من الأ�سئلة فيما يتعّلق بال�سباب  اإلى فهم  ي�سعى هذا الف�سل 
النا�سطين، بغ�ّص النظر هل هم مع اأو �سّد نظامهم الحاكم: َمن يمار�ص التعبئة؟ اأين 
اأو المدنّي؟ ما عالقتهم  ال�سيا�سّي  وكيف يمار�سونها؟ لماذا ي�ساركون في العمل 

بالدولة، وما هي الروؤى المجتمعّية اأو النظام ال�سيا�سّي الذي يح�سدون من اأجله؟ 

م�ستويات التعبئة: م�سر في الطليعة

تحّلل هذه الدرا�سة التي اأجرتها موؤ�ّس�سة فريدري�ص ايبرت درجة عزم ال�سباب العرب 
على التحّرك ال�سيا�سّي عبر موؤ�ّسر اللتزام ال�سيا�سّي الذي ي�ستند على ميل ال�سباب 
اإلى النخراط في ن�ساطات �سيا�سّية معّينة، كالنتخابات والمظاهرات والإ�سرابات 
والمقاطعات والع�سوّية في منّظمات مدنّية اأو �سيا�سّية. رغم التداعي العاّم لالهتمام 
بال�سيا�سة )انظر الف�سل 12(، تظهر نتائج الم�سح اأّنه يمكن اعتبار نحو ثلث مجموع 
ال�سباب )30%( نا�سطين ا�ستناداً اإلى ن�سبة عالية من اللتزام ال�سيا�سّي. فاأكثر بقليل 
من الثلث يلتزمون بدرجة متدّنية )34%(، في حين اأّن عدداً مماثاًل غير نا�سط على 

الإطالق )36%( )انظر الجدول 13.1(.
ال�سيا�سّية على نطاق وا�سع.  التعبئة  اإلى  الميل  البلدان كاّفة، يختلف  لكن عبر 
النا�سطين  ال�سباب  من  ن�سبة  اأكبر  ت�سجيلها  مع  الأعلى،  الحّد  تحتّل  فم�سر 
الم�سهد ال�ستقطابّي  الأقّل في جزء منه، عبر  تف�سير هذا، على  )41%(. يمكن 
اإلى  “عدّوه”. بالإ�سافة  والأيديولوجّي، الذي يتحّرك فيه كّل مع�سكر بقّوة �سّد 
ال�سي�سي، ُلوحظ  اإلى 2014، وقبل تن�سيب  2011 و�سوًل  انتفا�سة  ذلك، منذ 
برلمانّيْين  انتخابْين  اإجراء  اإّن  لل�سباب.  ال�سيا�سّية  الم�ساركة  م�ستوى  في  ارتفاع 
)في 2011 و2016(، وانتخابْين رئا�سّيْين )في 2012 و2014(، وا�ستفتاءْين 
اأكثر من  للم�ساركة  ال�سباب حّيزات  اإلى  قّدم  د�ستورّيْين )في 2011 و2014( 
من  اأقّل  عدد  ُنّظم  حيث  حّتى،  تون�ص  �سمنها  المنطقة،  في  الأخرى  البلدان 
النتخابات. وفي المغرب )39%( وتون�ص )35%( اأي�سًا، يمكن اعتبار اأكثر من 

ثلث ال�سباب نا�سطين في معترك ال�سيا�سة.
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الجدول 13.1 التعبئة ال�سيا�سيّة في كّل بلد على حدة

المجموعالبلد 
البحريناليمنلبنانفل�سطينالأردنم�سرتون�صالمغرب

312521523435196936معدومة

304038313637461834منخف�سة 

393541173028351330مرتفعة

الأ�سئلة 1، 159 وموؤ�ّسر اللتزام ال�سيا�سّي )انظر الجدول 8.8(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | لتعريف الفئات، انظر الجدول 8.8.

هذه النتائج لي�ست مفاجئة، لأّن تون�ص تتمّتع بالنظام ال�سيا�سّي الأكثر انفتاحًا، ول 
يترّتب في النتيجة على التعبئة ال�سيا�سّية �سوى مخاطر قليلة. اأّما المغرب، فرغم كونها 
غير ديموقراطّية، فاإّنها تتمّتع بنظام �سيا�سّي تعّددي ن�سبّي وتناف�سّي – كانت �سُتجرى 
– ومجتمع  اأُجريت فيها المقابالت لهذه الدرا�سة  التي  النتخابات خالل المدة 
اأكثر  اليمن، حيث ي�سّجل  اأّما و�سع  المقارنة الإقليمّية.  اإلى  ا�ستناداً  مدنّي قوّي، 
من ثلث ال�سباب ن�سبة انخراط عالية في العمل ال�سيا�سّي )35%(، فيمكن تف�سيره 
ال�سيا�سّي وال�ستقطاب بين الحوثّيين والمع�سكر الموؤّيد لل�سعودّية،  بال�سطراب 
على خلفّية انتفا�سة 2011، اللذين �سّكال اآلية انتقالّية اأولّية عبر وجود تاريخ �سيا�سّي 

ل�سيء من التعّددية.
اأما الحّد الأدنى للتعبئة ال�سيا�سية، فنراه في البحرين ويليها الأردن. بالن�سبة اإلى 
البحرين، يمكن النظر اإلى هذه النتائج ب�سيء من الرتياب، اإذ اإّن عملّية القمع التي 
اأعقبت النتفا�سة المحّلية في 2011 قد تكون اأوجدت ممّثلين عن الأغلبّية ال�سيعّية 
التزام العمل ال�سيا�سّي. على �سبيل المثال �سخ�ص بحرينّي يبلغ من  اإزاء  اأكثر ترّدداً 
العمر 26 عامًا، عّبر عن اهتمامه بال�سيا�سة، و�سف الأمر على هذا النحو، قائاًل: 
ال�سيا�سة لي�ست بالأمر  ال�سيا�سة، لأّن الم�ساركة في  اأتوّرط كثيراً في  اأّل  “اأحاول 
ال�سيا�سّي  التحّرك  اإلى  للن�سبة المتدّنية للميل  اإيجاد تف�سير جزئّي  الجّيد”. يمكن 
في الأردن في الخوف من القمع الذي غالبًا ما ُي�ست�سهد به في المقابالت النوعّية، 
ولكن هذا الم�ستوى المنخف�ص من التعبئة ال�سيا�سّية يترافق اأي�سًا مع ن�سبة عالية من 
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ال�سعور بالر�سى اإزاء الحكومة وال�سعور القوّي بالأمن اأي�سًا. يمكن لهذه العوامل 
العنيفة  راعات الداخلّية  ال�سّ اأن تف�ّسر الرغبة في تجنب هّز القارب، خ�سو�سًا مع 

التي ي�سهدها الجوار.
تتوافق هذه النتائج مع العالقة الموجودة بين التعبئة وانعدام الأمن: كّلما كان ي�سعر 
ال�ساّب اأو ال�ساّبة بن�سبة اأقّل من الأمان، كان لديه اأو لديها ميل اأكبر اإلى النخراط في 
الن�ساط ال�سيا�سّي. من بين هوؤلء الذي ي�سعرون بفقدان الأمان، يميل اأكثر من الثلث نحو 
النخراط على نحو كبير في العمل ال�سيا�سّي، في حين ت�سل هذه الن�سبة في اأو�ساط اأولئك 
الذين ي�سعرون بالأمان اإلى اأقّل من الربع. ف�ساًل على ذلك هناك موؤ�ّسرات تدّل على وجود 
ميل اأكبر لدى ال�سباب الذين تاأّثروا مبا�سرة بالعنف اإلى الم�ساركة في التحّرك ال�سيا�سي منه 
في الأماكن التي لم يتعّر�سوا فيها لذلك. هناك بالفعل عالقة بين التجارب المتكّررة مع 
العنف والن�سبة العالية من الن�ساط ال�سيا�سّي. من بين الأ�سخا�ص النا�سطين �سيا�سّياً بدرجة 
عالية نحو الثلث )30%( اختبروا العنف باأكثر من نوع. من بين الم�ستطَلعين الذين 

تعّر�سوا اإلى العنف ب�سورة متكّررة نحو ن�سفهم تقريباً نا�سطون جّداً �سيا�سّياً.
اأخيراً يبدو اأّن الت�ساوؤم محّرك اأقوى للتعبئة من التفاوؤل. عمومًا يميل ال�سباب في 
المنطقة اإلى التفاوؤل ب�ساأن م�ستقبلهم ال�سخ�سّي وم�ستقبل مجتمعهم. على غرار ال�سباب 
العرب غير النا�سطين �سيا�سّيًا، اإّن غالبّية ال�سباب النا�سطين )59%( متفائلون. اإّنما ُت�سّجل 
ن�سبة اأعلى من النا�سطين في اأو�ساط المت�سائمين منها في اأو�ساط المتفائلين )37 مقابل 

الجدول 13.2 الفئات الجتماعيّة �سمن مجموعات ال�سباب غير النا�سطين والنا�سطين اإلى حّد ما والنا�سطين جّداً

الفئات المتو�ّسطة الفئات الّدنيا
الّدنيا

الفئات المتو�ّسطة الفئات المتو�ّسطة
العليا

المجموعالفئات العليا

1421272216100التوزيع في %

1217232424100تجنب الم�ساركة

1423302112100م�ساركة متدنّية

1524282112100م�ساركة مرتفعة

الأ�سئلة الموؤ�ّسر الطبقّي )انظر الف�سل 2 والملحق( وموؤ�ّسر اللتزام ال�سيا�سّي )انظر الف�سل 8، الجدول 8.8(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. ت�سير الأرقام المكتوبة بخّط عري�ص 

اإلى قيم ذات �سلة تتخّطى المتو�ّسط.
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29%(، ما ي�سير اإلى اأّن الت�ساوؤم ل يوؤّدي اإلى التقاع�ص عن العمل ال�سيا�سّي. على العك�ص 
هناك ميل اأكبر لدى المت�سائمين اإلى الم�ساركة في الن�ساط ال�سيا�سّي.

نموذج النا�سط المثالّي: فئات متو�ّسطة، ذَكر، غير متزّوج

عبر منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، نجد اأّن ال�سباب الذين ينتمون اإلى الفئات 
المتو�ّسطة الجتماعّية القت�سادّية نا�سطون اأكثر من اأولئك الذين ينتمون اإلى الفئات 
العليا )انظر الف�سل 8( )الجدول 13.2(. مع ذلك، تختلف الأرقام ب�سّدة عبر البلدان. 
ففي اليمن على �سبيل المثال، ي�سّكل ال�سباب الذين ينتمون اإلى الفئات الجتماعّية 
الّدنيا المجموعة الأكبر بين ال�سباب الذين يتمّيزون بدرجة عالية من الن�ساط ال�سيا�سّي 
)30%(. كما اأّن المغرب هي الدولة الوحيدة الأخرى التي تتمّتع فيها الفئات الّدنيا 
بتمثيل قوّي )22%( في اأو�ساط ال�سباب النا�سطين، مع ت�سجيل المجموعة الأكبر �سمن 

الطبقة المتو�ّسطة الّدنيا )%40(.
�سمن الطبقة العليا، يفوق معّدل ال�سباب غير النا�سطين �سيا�سّيًا بن�سبة كبيرة )%53( 
معّدل ال�سباب النا�سطين )22%(. اأّما �سمن الطبقة الّدنيا والطبقة المتو�ّسطة الّدنيا، 
فالن�سبة المئويّة لل�سباب النا�سطين وغير النا�سطين مت�ساوية اإلى حّد ما )نحو الثلث لكّل 

منهما( )الجدول 13.3(.
الذكور  اأّن غالبّية كبيرة منهم هم من  النا�سطين  لل�سباب  ال�سمات الأخرى  من 
)الجدول 13.4(. فمن بين هوؤلء النا�سطين �سيا�سّياً بدرجة عالية 59% من الذكور و%41 
من الإناث. اأما الفجوة بين الجن�سين فيما يتعّلق بالن�ساط ال�سيا�سّي، فهي الأعلى في 
اليمن، حيث ت�سّجل ن�سبة 70% من الذكور مقارنة مع 30% من الإناث، تليها البحرين. 
�سّرحت العديد من الن�ساء اللواتي اأجريت معهّن مقابالت في اليمن باأنهّن يرغبن في 
�ص لهّن تقليديًّا  الم�ساركة في الن�ساطات ال�سيا�سّية، لكّنهّن يترّددن ب�سبب المكان المخ�سّ
دنى في تون�ص،  من اأ�سرهّن والمجتمع والدولة. من ناحية اأخرى الفجوة الجندريّة هي الأ
حيث ُت�سّجل ن�سبة 53% من الذكور بين ال�سباب النا�سطين مقارنة مع 47% من الن�ساء.

يوجد فارق اآخر بين الأ�سخا�ص الملتزمين �سيا�سّيًا اإزاء المزيد من الق�سايا ال�سيا�سّية 
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اأو الجتماعّية واأولئك الذين لي�سوا كذلك، هو و�سعهم العائلّي. فـ72% من ال�سباب 
النا�سطين عازبون، في حين اأّن 22% منهم متزّوجون )الجدول 13.4(. لكن يجب 
تف�سير هذه الأرقام ا�ستناداً اإلى اأّن ثلثي الم�ستطَلعين غير متزّوجين. ومع ذلك، اإّن 

ن�سبة التعبئة في اأو�ساط العازبين اأعلى منها في اأو�ساط المتزوّجين.
اإّن ن�سبة ال�سباب النا�سطين في المناطق الريفية اأعلى بقليل من ن�سبتهم في الح�سر. 
فـهناك 33% من ال�سباب نا�سطون جّداً في المناطق الريفّية مقارنة بـ28% في المدن 
ال�سغيرة و30% في المدن التي تح�سي اأكثر من 100 األف ن�سمة. ولكن في م�سر 
وتون�ص هناك ميل اأكبر اإلى وجود ال�سباب النا�سطين في الح�سر، بينما في المغرب 

واليمن توجد غالبّيتهم في الريف اأو في المدن ال�سغيرة.
من الالفت اأّنه فيما يتعّلق بالعمر والو�سع المهنّي، ل يوجد اختالف في اأنماط 
اأكبر بقليل  النا�سطين والنا�سطين منهم. ُلوحظ تمثيل  الم�ساركة بين ال�سباب غير 
النا�سطين  اأو�ساط  للمجموعتين العمرّيتين الأ�سغر �سّنًا )16–20 و21–25( في 

الجدول 13.3 توزيع ال�سباب غير النا�سطين والنا�سطين اإلى حّد ما والنا�سطين جّداً �سمن مختلف الفئات الطبقيّة

الفئات الفئات الّدنيا
المتو�ّسطة الّدنيا

الفئات 
المتو�ّسطة

الفئات 
المتو�ّسطة العيا

Øالفئات العليا

322930395336تجنب الم�ساركة

353838332634م�ساركة متدنّية

333332282230م�ساركة مرتفعة

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. Ø= المتو�ّسط

الجدول 13.4 العمل ال�سيا�سّي والخلفيّة الجتماعيّة

عدد تعبئة �سيا�سيّة
الحالت

الو�سع الو�سع الجتماعّيالعمرالجندر
ال�سكنّي

ة ميزانيّة خا�سّ

لنعممع الأهلمتزّوجاأعزب�سنةاأنثىذكر  

2863475322.77025744654معدومة 

2759485223.16528714159مرتفعة

2378594122.87222774060متدنّية

8000514922.96925744357المجموع
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اأّما  �سنة.  بين 26 و30  اأعمارهم  تتراوح  الذين  الأ�سخا�ص  منه �سمن مجموعة 
المتو�ّسط   العمرّي لالأ�سخا�ص الذين �سّجلوا ن�سبة عالية من الم�ساركة في العمل 
ال�سيا�سّي )22.8 �سنة( والأ�سخا�ص غير النا�سطين على الإطالق )22.7 �سنة(، فكان 

متطابقًا تقريبًا في كّل المنطقة )الجدول 13.4(.
النا�سطين من  اأقّل تدّينًا من غير  اأن يكونوا  اإلى  النا�سطون  يميل ال�سباب  اأخيراً 
ال�سباب. ففي حين اأّن 72% في اأو�ساط غير النا�سطين متديّنون اإلى حّد ما اأو متديّنون 
جّداً، اأقّل من ثلثي الأ�سخا�ص الذين �سّجلوا ن�سبة عالية من اللتزام ال�سيا�سّي �سّنفوا 
اأنف�سهم على هذا النحو )62%(. مع ذلك، وبين مجموعة النا�سطين، تقع اأقّلية من 
التدّين. في تون�ص،  37% �سمن فئة الأ�سخا�ص الذين ي�سّجلون درجة متدّنية من 
باأنهم  ال�سيا�سّي  �سّرح نحو ثلثي الأ�سخا�ص الذين �سّجلوا ن�سبة عالية من اللتزام 
متدّينون بدرجة متدّنية اأو متدّينون اإلى حّد ما، في حين ي�سّكل ذلك ا�ستثناء للنمط 

الإقليمّي، لكّنه يتما�سى مع درجات التدّين ب�سورة عاّمة في تون�ص.
الغالبّية  اأّنه بين ال�سباب العرب المتدّينين جّداً ل تظهر  البيانات  كما تك�سف 
اأو�ساط  في  اأعلى  ال�سيا�سّي  اللتزام  اإّن  ب�سورة عاّمة،  �سيا�سّي.  التزام  اأّي  العظمى 
ة في بلدين هما اليمن والمغرب. ففي اليمن،  ال�سباب الأقّل تديّنًا. وهو مرتفع خا�سّ
اأعلنوا درجة منخف�سة من التديّن نا�سطون �سيا�سّيًا،  ن�سف ال�سباب )50%( الذين 
بينما �سّجلوا في المغرب ن�سبة مذهلة و�سلت اإلى 90%. مع ذلك، من غير الممكن 
“الأكثر” علمانية ين�سطون  اأّن  ا�ستخال�ص ا�ستنتاج عاّم من هاتين الحالتين مفاُده 
اأقّلية �سئيلة في المجتمعات المتدّينة جّداً. فعلى �سبيل المثال،  بقّوة، وي�سّكلون 
في الأردن، اإّن ن�سبة ال�سباب المتدّينين اإلى حّد ما منخف�سة اأي�سًا، كما الحال في 
المغرب )8%(، لكن 18% فقط من هوؤلء المتديّنين اإلى حّد ما يظهرون درجة عالية 
من اللتزام ال�سيا�سّي، وهو الرقم الأدنى بين البلدان الثمانية. في النتيجة، يمكن �سرح 
تعبئة غير المتديّنين ب�سورة اأف�سل عبر ال�سياق ال�سيا�سّي الوطنّي والظروف ال�سيا�سّية، 
كالنتخابات المقبلة في المغرب وال�سطرابات ال�سيا�سّية في اليمن، حيث ترتفع 
الّرهانات على نحو خا�ّص على الأ�سخا�ص غير المتديّنين، في حين تميل الجهات 

الفعالة الدينّية اإلى ال�سيطرة على ال�ساحة ال�سيا�سّية اأو الع�سكريّة.
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حيّزات الن�ساط ال�سيا�سيّ: غلَبة المظاهرات على اللتزام الحزبيّ

مدنّيًا  النا�سطين  ال�سباب  اأو�ساط  في  ال�سيا�سّية  للم�ساركة  �سيوعًا  الكثر  النوع  اإّن 
و�سيا�سّيًا هو الم�ساركة في النتخابات )34%(، يتبعها الم�ساركة في المظاهرات 
)29%(. اأّما الم�ساركة في الجمعّيات المدنّية والأحزاب ال�سيا�سّية، فمنخف�سة اإلى 
حّد ما في اأو�ساط ال�سباب النا�سطين. فـ9% فقط ي�ساركون في الجمعّيات المدنّية، 
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الر�سم 13.1 اأنواع الم�ساركة المدنّية وال�سيا�سيّة لل�سباب

المغرب م�سرفل�سطين تون�صاليمن الأردنلبنان البحرين

الم�ساركة في النتخابات الم�ساركة في مظاهرة
الم�ساركة في اإ�سراب

الم�ساركة في جمعّيةالم�ساركة في حزب �سيا�سي
تعبئة زمالء عبر الإنترنت من اأجل عمل ما

مقاطعة �سراء ب�سائع معّينة

ال�سوؤال 1، 160، موؤ�ّسر اللتزام ال�سيا�سّي )انظر الجدول 8.8(.
الفعلّية  التحّركات  | ُعر�ست  الأرقام.  تدوير  نتيجة  اأخطاء  ترد  قد  المئوّية.  بالن�سب  الأرقام معرو�سة  مالحظة 

لالأ�سخا�ص النا�سطين جّداً �سيا�سّيًا.
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في حين ت�سل ن�سبة الم�ساركة في الأحزاب ال�سيا�سّية اإلى 10%. رغم كونه رقمًا 
متوا�سعًا، فاإنه يفوق بفارق كبير ن�سبة الـ4% من م�ساركة ال�سباب الإجمالّية في 
في  وال�سيا�سّية  المدنّية  بالم�ساركة  النا�سطون خ�سو�سًا  ال�سباب  يهتّم  الأحزاب. 
مدار�سهم وجامعاتهم. لذا اإّن هذه النتائج لي�ست مفاجئة لقت�سار الدائرة العاّمة اإلى 
حّد كبير على �سيا�سة ال�سارع في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا منذ ن�سوب 

النتفا�سات العربّية.
البلدان وداخلها.  تنّوعًا كبيراً عبر  اأو المدنّية  ال�سيا�سّية  اأنماط الم�ساركة  ُتظهر 
في تون�ص على �سبيل المثال، تبدو المظاهرات اأكثر �سعبّية من النتخابات بالن�سبة 
اإلى مجموعات معّينة من ال�سباب )الذكور، الطبقات المتو�ّسطة، غير المتزّوجين، 
�سّكان الّريف(. في المقابل، يميل ال�سباب الأردنّيون النا�سطون ب�سورة رئي�سّية اإلى 
الم�ساركة في النتخابات، بينما ل يكادون ي�ساركون في المظاهرات )الر�سم 13.1(. 
باأعلى م�ستويات م�ساركة في المدار�ص والجامعات،  الفل�سطينّيون  ال�سباب  يتمّيز 
ما يعك�ص ن�سبة انخراط في العمل ال�سيا�سّي تفوق المعّدل في الح�سد والتعبئة في 

الأرا�سي الفل�سطينّية المحتّلة.
اإّن ال�سبب الرئي�سّي الذي قّدمه ال�سباب في معظم البلدان لتجنب الم�ساركة في 
ال�ّسعور  تبَعه مبا�سرة  ال�سيا�سّي هو غياب المبادرات في محيطهم المبا�سر.  العمل 
باأّن ن�سالهم الدائم من اأجل تاأمين نفقاتهم ال�سهريّة ل ي�سمح لهم باأّي التزام اإ�سافّي. 
اإّن و�سع مبادرات ل تخدم �سوى الأ�سخا�ص الذين يّتخذونها اأو ل توؤّمن اأّي دخل 
هو �سبب اآخر لرف�ص الم�ساركة. ي�سّرح 42% من ال�سباب غير النا�سطين باأّنهم ل 
يلتزمون العمل ال�سيا�سّي لأّن عائالتهم ل تريدهم اأن يفعلوا ذلك. من الُمثير لالهتمام 
بالن�سبة اإلى هذا ال�سبب اأّن الختالفات في جميع اأنحاء المنطقة وا�سعة على نحو 
دارة يليه اليمن. اأما في البحرين وم�سر والأردن وتون�ص،  خا�ّص. يحتّل لبنان ال�سّ
فتلعب هذه القيود العائلّية دوراً ثانوّيًا في تجنب الم�ساركة مقارنة باأ�سباب اأخرى.

بين  العالقة  حول  ال�ّسجالت  من  عدد  ن�ساأ  العربّية،  النتفا�سات  �سياق  في 
ال�سباب النا�سطين وا�ستخدام مواقع التوا�سل الجتماعّي، تحديداً في تون�ص وم�سر 
واليمن، حيث نتجت التعبئة عن انهيار النظام. تك�سف الدرا�سة التي اأجرتها موؤ�ّس�سة 
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فريدري�ص اإيبرت عن وجود عالقة وا�سحة بين التعبئة ومواقع التوا�سل الجتماعّي. 
يبلغ متو�ّسط   ا�ستخدام النا�سطين ال�سباب لـ“فاي�سبوك” 88% مقارنة بـ73% من بقّية 
ال�سباب  “فاي�سبوك”، يميل  اأقّل بكثير من  “تويتر” بن�سبة  ال�سباب. رغم ا�ستخدام 
النا�سطون اإلى ا�ستخدامه اأكثر من ال�سباب غير النا�سطين اأو النا�سطين بدرجة �سئيلة 
)26% مقابل 21%(. ت�سّكل مواقع التوا�سل الجتماعّي حّيزاً مهّمًا للتعبئة ال�سيا�سّية 
في اأو�ساط النا�سطين. 15% يحّفزون اأ�سدقاءهم وعائالتهم وغيرهم على التحّرك 

�سدّ بع�ص المواقف ال�سيا�سيّة )الجدول 13.5(.
ترتبط التعبئة عبر الإنترنت ارتباطًا وثيقًا بالو�سيط لتلّقي الأخبار والمعلومات 
المعلومات  لتلّقي  اأهمية  الثانية  الو�سيلة  الإنترنت  اأّن  ال�ستطالع  ويبّين  ال�سيا�سّية. 
والأخبار ال�سيا�سّية )64%( في اأو�ساط ال�سباب النا�سطين بدرجة عالية، بعد التلفزيون 
اأهّمية  الأقّل  الم�سدر  حف(  )ال�سّ المطبوعة  ال�سحافة  ت�سّكل  حين  في   ،)%68(
)20%(. اإن العالقة بين ال�ستخدام المتزايد لتقنّيات التوا�سل عبر الإنترنت ودرجة 
اللتزام ال�سيا�سّي، بالإ�سافة اإلى حّيز الم�ساركة الفعلّية، يتطّلبان المزيد من تحليل العلماء 
و�سانعي القرار، اإذ اأ�سبح الإنترنت الم�سدر الرئي�سّي لكّل من المعرفة ال�سيا�سّية والتعبئة، 

وقد حّل بذلك مكان م�سادر المعلومات “التقليدّية”. 

الجدول 13.5 ا�ستخدام ال�سبكات الجتماعيّة

ال�سباب غير النا�سطين، ال�سباب النا�سطون
والنا�سطون بن�سبة �سئيلة

ور  5656م�ساركة المو�سيقا/الفيديوهات/ال�سّ

188مناق�سة الأمور ال�سيا�سية

157التعبئة ال�سيا�سيّة

157معار�سة مواقف �سيا�سيّة معيّنة

2012مناق�سة ال�سوؤون الدينيّة

2011التعبئة الدينيّة

158معار�سة مواقف دينيّة

ال�سوؤال 155 “ماذا عن ا�ستخدامك �سبكات التوا�سل الجتماعي مثل “فاي�سبوك” والمنتديات و“وات�ص اآب”؟”. 
)الم�ستطلعون الذين اأجابوا بـ“مّرات متكّررة” اأو “غالبًا”(.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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اأولويات الم�ساركة: اأهمية الم�سكالت القت�سادية والجتماعية 

عندما �ُسئلوا عن ال�سبب الرئي�سّي وراء م�ساركتهم المدنّية وال�سيا�سّية، �سّرح غالبّية 
ال�سباب النا�سطين باأّنهم مهتّمون بم�ساعدة الفقراء )26%(، تلى ذلك م�ساعدة غيرهم 
اأّما الهتمام بالم�ساواة بين الجن�سين والم�ساعدة على دمج  من ال�سباب )%24(. 
المهاجرين والالجئين، فتحاّلن درجة اأدنى بالن�سبة اإلى ال�سباب النا�سطين )الجدول 
13.6(. ُتظهر هذه النتائج ب�سورة وا�سحة اأّن ال�سباب النا�سطين اأكثر اهتمامًا بالتغيير 

الجتماعّي القت�سادّي منه بالتغيير ال�سيا�سّي بحّد ذاته. كما اأّنهم يعك�سون الخطاب 
الجتماعّي والدينّي العاّم في هذه البلدان، اإذ يميل �سانعو القرار والقادة الدينّيون 
اإلى تخ�سي�ص الأولويّة لالإ�سالحات القت�ساديّة بالن�سبة اإلى الإ�سالحات الجتماعّية 
ال�سيا�سّية. كما ي�سّكل الهتمام المتدّني بالم�ساواة بين الجن�سين انعكا�سًا للمجتمعات 
العربّية البطريركّية التي يعي�ص فيها هوؤلء ال�سباب النا�سطون. قد يتوّقع المرء اأن تكون 
درجة الهتمام بق�سايا الالجئين اأعلى في اأو�ساط ال�سباب النا�سطين مقارنة بالبقّية 
خ�سو�سًا في لبنان والأردن اللذين ي�ست�سيفان عدداً كبيراً من الالجئين ال�سوريّين 
اأخرى  اأظهر ذلك مّرة  والفل�سطينّيين، لكن الو�سع لم يكن على هذا النحو، وقد 
ميل ال�سكان اإلى التوافق مع بقّية المجتمع ومع الخطاب ال�سيا�سّي في بالدهم. اإّنما 
ب�سورة عاّمة يرتبط الهتمام بال�سيا�سة بالتعبئة. فثلثا ال�سباب النا�سطون يبدون اهتمامًا 

بال�سيا�سة مقارنة بالثلث.
تاأمين  اأّن  العتقاد  اإلى  النا�سطون  يميل  الأ�سا�سّية،  �سوؤالهم عن هواج�سهم  عند 
الحتياجات الأ�سا�سّية هو الأكثر اأهّمية، يليه غياب العنف. اأّما حّرية التعبير، فترد في 
المرتبة الثالثة فقط في قائمة اأولويّاتهم. في البحرين وم�سر، احتّلت حّتى حّرية التعبير 
مرتبة اأدنى. في البحرين، كانت الأولويّة الثالثة تاأمين الحقوق الأ�سا�سّية لالأقليات، بينما 
في م�سر �سّكلت حّرية الحركة الم�ساألة الثالثة الأكثر اأهّمية )الجداول 13.7(. توؤّكد هذه 
النتائج وجود ميل لدى ال�سباب النا�سطين في المنطقة اإلى الهتمام اأكثر بق�سايا اقت�ساديّة 
واأمنّية منها بالم�سكالت ال�سيا�سّية. رغم اأهّمية الحّريات، يميل ال�سباب النا�سطون اإلى 
العتقاد اأّن الم�ستوى المعي�سّي الجّيد اإلى جانب الأمن هما اأكثر اأهّمية من حّرية التعبير.
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الجدول 13.6 الأ�سباب الرئي�سيّة للم�ساركة المدنيّة وال�سيا�سيّة

المجموعالبحريناليمنلبنانفل�سطينالأردنم�سرتون�صالمغرب

212923192935273126لم�ساعدة الفقراء وال�سعفاء

21153722263025524لم�سلحة ال�سباب 

21202416274223624من اأجل بيئة اأف�سل واأنظف

17183114253325923لتح�سين العي�ص الم�سترك في منطقة اإقامتي

من اأجل كبار ال�سن الذين يعتمدون على 
الم�ساعدة والّدعم

192816152737192723

لتنظيم اأن�سطة مفيدة في اأوقات فراغ 
ال�سباب

20163217243321523

162017202228191319من اأجل ثقافة وتقاليد بلدي

172317162239131220لتح�سين و�سع الأ�سخا�ص المعّوقين

202116152733252322ل�سمان الأمن والنظام في منطقة اإقامتي

172220203029231122من اأجل قناعاتي الدينّية

16191416243318619من اأجل حقوق مت�ساوية للرجال والن�ساء

لإحداث تغييرات اجتماعّية و�سيا�سّية 
في بلدي

161319141527102817

لتاأمين رعاية اأف�سل واندماج للمهاجرين 
الأجانب/الالجئين

171611119165912

من اأجل الذين ياأتون من مناطق النزاعات 
الم�سّلحة

1613111291418513

1113111913145311من اأجل اأهداف ومجموعات اأخرى 

ال�سوؤال 161 “هل ت�سارك من اأجل اأهداف اجتماعية اأو �سيا�سية، اأو تكر�ص نف�سك لم�سلحة اأ�سخا�ص اآخرين فيما 
يخ�ص المجالت التالية؟”.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. هنا: الن�سبة المئوّية للذين اأجابوا “غالبًا” �سمن ال�سباب النا�سطين. قد 
ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

رغم احتالل حّرية التعبير المرتبة الثالثة على لئحة اأولوّيات ال�سباب النا�سطين، 
فاإنهم يف�سلون اأن يكون النظام ال�سيا�سي الذي يعي�سون فيه نظاماً ديموقراطياً؛ %36 
ل  منهم يف�سلون النظام الديموقراطي. وبذلك، ل يختلفون عن معّدل ال�سباب الذين يف�سّ
37% منهم اأي�ساً نظاماً ديموقراطّياً. يلي ذلك النظام الذي يقوده “رجل قوّي” )%23(، 
تليه دولة ديموقراطّية واإ�سالمّية م�ستركة )13%( )الر�سم 13.2(. من الجدير بالذكر اأّنه 
بين الدول الثماني التي �سملها ال�ستطالع، يميل ال�سباب النا�سطون المقيمون في النظم 
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الملكية الثالث – الأردن والمغرب والبحرين – اإلى تف�سيل العي�ص في الدول التي يراأ�سها 
رجال اأقوياء. عموماً ل يهتّم �سوى 12% من ال�سباب النا�سطين بالعي�ص في دولة دينّية قائمة 
على ال�سريعة. ومن المثير لالهتمام اأّن اأعلى ن�سبة من ال�سباب النا�سطين الموؤيّدين لدولة 
دينّية موجودة في الأرا�سي الفل�سطينّية، مع تاأييد 30% دولة اإ�سالمّية بحتة مقابل %25 
لدولة ديموقراطّية. من ناحية اأخرى، اإّن النا�سطين في لبنان والبحرين هم الأقّل اهتمامًا 
بدولة دينّية مع ت�سجيلهم ن�سبة 3% و0% في كّل من البلدين )الر�سم 13.3(. يمكن ربط 
مفارقة احتواء البحرين على اأعلى عدد من المتديّنين جّداً في اأو�ساط النا�سطين بر�سى 

البحرينّيين بن�سبة عالية عن الو�سع الراهن الذي ينعك�ص من درجة ثقتهم بالموؤ�ّس�سات.

05 10 15 20 25 30 35 40

13

11

36

37

3

2

2

1

12

10

1

1

23

28

ديموقراطّي/ اإ�سالمّي

ا�ستراكّي/ اإ�سالمّي

دولة دينّية قائمة
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امراأة قوّية

ديموقراطّي

نظام ا�ستراكّي

رجل قوّي

ال�سباب النا�سطون ال�سباب غير النا�سطين

ل: ال�سباب غير النا�سطين مقابل ال�سباب النا�سطين الر�سم 13.2 النظام ال�سيا�سّي المف�سّ

له؟”. ال�سوؤال 113 “اإذا نظرت حول العالم، ما هو النظام ال�سيا�سّي الذي تف�سّ
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | لم توؤخذ معلومات اأخرى بالعتبار 

هنا، ولذلك لم ُتحّقق ن�سبة 100% )عدد العّينة = 8000(.
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الجدول 13.7 اأهّمية الحقوق الأ�سا�سيّة

المجموعالبحريناليمنلبنانفل�سطينالأردنم�سرتون�صالمغرب
منخف�سة ن�سبة التعبئة 

اأو معدومة
منخف�سة مرتفعة

اأو معدومة
منخف�سة مرتفعة

اأو معدومة
منخف�سة مرتفعة

اأو معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
مرتفعة

8.36.69.49.48.47.68.48.29.19.09.08.98.78.99.39.38.98.4غياب العنف
8.06.99.59.68.28.08.58.29.29.19.29.09.39.69.19.38.98.6تاأمين الحتياجات الأ�سا�سيّة
7.36.38.07.66.06.76.76.47.07.58.18.17.57.78.79.07.57.3الحقوق الأ�سا�سيّة لالأقّليات

7.96.99.18.77.37.28.07.78.38.58.78.77.78.46.77.07.97.9حّرية الراأي والتعبير
7.56.78.78.46.86.77.37.27.37.98.58.54.66.26.16.27.17.3حّرية الجتماع 

6.86.47.77.56.97.15.95.56.37.17.68.06.17.65.45.86.57.1حّرية انتخاب القادة ال�سيا�سيّين
7.56.78.88.57.47.47.36.98.18.48.68.47.68.46.16.37.67.7حّرية الحركة

الأ�سئلة 1، 110، 159.
مالحظة البيانات معرو�سة كمتو�ّسط ح�سابّي لل�سوؤال 110 على مقيا�ص يتراوح من 1 )“غير مهّم على الإطالق”( 

اإلى 10 )“مهّم تمامًا”(.

لة لكّل بلد على حدة )ال�سباب النا�سطون( الر�سم 13.3 الأنظمة ال�سيا�سيّة المف�سّ

الأ�سئلة 1، 113، 159.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

01 02 03 04 05 06 07 0

ديموقراطّي/اإ�سالمّي
دينّي قائم على ال�سريعة رجل قوّي

ديموقراطّي

البحرين

اليمن

الأردن

لبنان

م�سر

فل�سطين

تون�ص

المغرب
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الثقة بالموؤ�ّس�سات: الجي�ص اأّوًل

يتعّلق بالموؤ�ّس�سات الحكومّية وغير الحكومّية في  الثقة متدّنية فيما  اإّن م�ستويات 
ت�سجيل  اإلى  النا�سطون  ال�سباب  يميل  العرب ككّل. ومع ذلك،  ال�سباب  اأو�ساط 
م�ستوى اأدنى من الثقة بموؤ�ّس�سات الدولة من بقّية ال�سّكان الذين �سملهم الم�سح، اإّنما 
اإلى ت�سجيل م�ستوى اأعلى من الثقة بالأحزاب ال�سيا�سّية ومنّظمات حقوق الإن�سان 

)الر�سمان 13.4 و13.5(.
�ص عمومًا للجي�ص. ينطبق  اإّن اأعلى م�ستوى من الثقة في اأو�ساط ال�سباب مخ�سّ
فيه.  ثقة كاملة  اإذ عّبر معّدل 54% منهم عن  النا�سطين،  ال�سباب  اأي�سًا على  هذا 
وقد �سّجل النا�سطون التون�سّيون واللبنانيون اأعلى م�ستوى من الثقة بالجي�ص بن�سبة 
79%، في حين �ُسّجل اأدنى م�ستوى من الثقة في اأو�ساط النا�سطين الفل�سطينّيين بن�سبة 
24% )الجدول 13.8(. هذه النتائج لي�ست مفاجئة، لأّن الجي�ص في تون�ص لم يقف 
اإلى جانب الرئي�ص الراحل زين العابدين بن علي خالل النتفا�سات، ولعب دوراً 
حيويًّا خالل العهد الجديد في مكافحة الإرهاب.1 على عك�ص ال�سرطة، ل توجد 

“الجي�ص  قائاًل:  بب�ساطة  بتعليقه  ال�سعور  العمر 30 عامًا هذا  البالغ من  التون�سّيين  اأحد  عك�َص   1
يحمي المواطن التون�سّي من الإرهابّيين”.

الجدول 13.7 اأهّمية الحقوق الأ�سا�سيّة

المجموعالبحريناليمنلبنانفل�سطينالأردنم�سرتون�صالمغرب
منخف�سة ن�سبة التعبئة 

اأو معدومة
منخف�سة مرتفعة

اأو معدومة
منخف�سة مرتفعة

اأو معدومة
منخف�سة مرتفعة

اأو معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
منخف�سة اأو مرتفعة

معدومة
مرتفعة

8.36.69.49.48.47.68.48.29.19.09.08.98.78.99.39.38.98.4غياب العنف
8.06.99.59.68.28.08.58.29.29.19.29.09.39.69.19.38.98.6تاأمين الحتياجات الأ�سا�سيّة
7.36.38.07.66.06.76.76.47.07.58.18.17.57.78.79.07.57.3الحقوق الأ�سا�سيّة لالأقّليات

7.96.99.18.77.37.28.07.78.38.58.78.77.78.46.77.07.97.9حّرية الراأي والتعبير
7.56.78.78.46.86.77.37.27.37.98.58.54.66.26.16.27.17.3حّرية الجتماع 

6.86.47.77.56.97.15.95.56.37.17.68.06.17.65.45.86.57.1حّرية انتخاب القادة ال�سيا�سيّين
7.56.78.88.57.47.47.36.98.18.48.68.47.68.46.16.37.67.7حّرية الحركة
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ن�سبة كبيرة من الف�ساد في الجي�ص ولي�ص لديه تاريخ في ممار�سة القمع. من ناحية 
اأخرى، ل يوجد جي�ص فعال في الأرا�سي الفل�سطينّية، فلي�ص هناك �سوى قّوات الأمن 
الوطنّية، وهي قّوة اأمنّية تت�سف بقدرات �سبه ع�سكريّة. نتيجة الخالف بين “حما�ص” 
البرلمانّية عام 2006، دخلت قّوات الأمن  الفل�سطينّية بعد النتخابات  وال�سلطة 
الوطنّية في مواجهة مبا�سرة مع “حما�ص”، ما اأّدى اإلى تعزيز العنف والنق�سامات 
بين الفل�سطينّيين. ت�ساعد هذه التطّورات على تف�سير م�ستويات الثقة المنخف�سة في 

اأو�ساط ال�سباب الفل�سطينيّين اإزاء جي�سهم.
اإلى حّد ما في اأو�ساط  اإّن الثقة بالقّوة الأمنّية منخف�سة  على العك�ص من ذلك، 
ال�سباب العرب النا�سطين، اإذ �سّرح 28% فقط اأّن لديهم ثقة كاملة فيها. وفي حين 
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بـ“غير معروف”(. والأ�سرة  اإجابة  “وفيما يخ�ّص ثقتك بمختلف الموؤ�ّس�سات؟” )ل يوجد خيار   114 ال�سوؤال 
)كموؤ�ّس�سة( غير ممثَّلة هنا.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الر�سم 13.4 الثقة بالموؤ�ّس�سات )ال�سباب النا�سطون(

فقدان الثقة ثقة محدودة ثقة

الأحزاب ال�سيا�سّية

المنّظمات الدينّية

البرلمان

الحكومة

الق�ساء

ال�سرطة

الجي�ص

منّظمات حقوق 
الإن�سان
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ي�سّجل باقي ال�سباب م�ستويات منخف�سة من الثقة بال�سرطة، هي ن�سبة ثقة )%42( 
بالنظام  الثقة  اأّما   .)13.5 )الر�سم  النا�سطون  ال�سباب  �سّجلها  التي  تلك  من  اأعلى 
الق�سائّي، فمنخف�سة جّداً اأي�سًا لدى النا�سطين بمعدل 27% . اأّما اأعلى م�ستويات 
ّجلت في اأو�ساط النا�سطين الم�سريّين، اإذ يثق 43% منهم بالنظام الق�سائّي.  الثقة، ف�سُ
لكّن هوؤلء النا�سطين اأنف�سهم يثقون بدرجة اأقّل من باقي ال�سباب الم�سريّين مع ن�سبة 

54% )الجداول 13.8(. 
�سّجل  وقد  النا�سطين.  الم�ستطَلعين  بين   %24 ن�سبة  بالحكومة  الثقة  ت�سّجل 
النا�سطون اللبنانّيون اأدنى م�ستويات الثقة بحكومتهم، اإذ اإّن 63% منهم ل يثقون بها 
على الإطالق. على عك�ص ذلك، ُيظهر النا�سطون الأردنّيون والبحرينّيون م�ستويات 

الأ�سئلة 1، 114، 159.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. والأ�سرة )كموؤ�ّس�سة( غير ممثَّلة 

هنا.

الر�سم 13.5 الثقة بالموؤ�ّس�سات )ال�سباب غير النا�سطين(

فقدان الثقة ثقة محدودة ثقة

الأحزاب ال�سيا�سّية

المنّظمات الدينّية

البرلمان

الحكومة

الق�ساء

ال�سرطة

الجي�ص

منّظمات حقوق 
الإن�سان
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ثقة عالية جّداً بحكوماتهم بن�سب 65% و80% على التوالي )الجدول 13.8(. ل 
نزال ل نعرف هل هذه النتائج مرتبطة باأداء اأف�سل من حكومات هذين البلدين اأم 

بوجود خوف اأكبر من انتقادها.
اأو�ساط ال�سباب  الثقة في  باأقّل درجة من  اإّن الموؤ�ّس�سة الحكومّية التي تحظى 
في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا هي البرلمان. فـ12% فقط من النا�سطين 
ال�سباب يثقون ببرلمان بلدهم )الر�سم 13.4(. ل يوجد َفرق بالن�سبة اإلى ال�سباب اإجماًل 
الذين ي�سّجلون م�ستويات ثقة مماثلة تجاه البرلمان. يعك�ص ذلك وعي ال�سباب في 
المنطقة اإزاء النتخابات المزّورة وهيمنة ال�سلطة التنفيذيّة على ال�سلطة الت�سريعّية، 
ما يوؤّدي اإلى اإ�سعاف البرلمان ب�سورة اأكبر، ويجعله ناطقًا بل�سان الحّكام بدًل من 
اأن تجد النا�سطين التون�سّيين عند  اأن يكون ممّثاًل للمواطنين. من المثير لل�سخرية 
الحّد الأدنى )10%( بالن�سبة اإلى م�ستوى الثقة بالبرلمان، اإلى جانب البحرين)%8( ، 
واليمن )10%(، وفل�سطين )10%( )الجدول 13.8(. تون�ص هي الدولة الوحيدة في 
المنطقة التي ت�سارك في اآلّية ن�سر الديموقراطّية، ويغّذي ال�سباب فيها عاّمة وال�سباب 
النا�سطون على نحو خا�ص توّقعات عالية من اأّول برلمان �سرعّي لهم، والقليل من 
بر اإزاء الآلّيات ال�سيا�سّية المر�سومة. �سّرح �ساب تون�سّي يبلغ من العمر 25 عامًا:  ال�سّ

الجدول 13.8 الثقة بالموؤ�ّس�سات في كّل بلد على حدة

البحريناليمنلبنانفل�سطينالأردنم�سرتون�صالمغرب

قلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل/كالجّداً/نعمقلياًل/كالجّداً/نعمقلياًل/كالجّداً/نعمن�سبة التعبئة 

7972617048612428798536332620ل.ي.ل.ي.الجي�ص 

2530254117263037283520208086ل.ي.ل.ي.ال�سرطة

2172734435432352631221722232411الق�ساء

17410162645658222279916168083الحكومة

143108141825351012119101185البرلمان

201120131817192519191612222434منّظمات حقوق الإن�سان

251414112535395124241915263744المنّظمات الدينيّة

1933314927311181964523الأحزاب ال�سيا�سيّة

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.ال�سوؤال 114 “فيما يخ�ّص ثقتك في الموؤ�ّس�سات المختلفة؟” هنا: “ثقة”.
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ثقة عالية جّداً بحكوماتهم بن�سب 65% و80% على التوالي )الجدول 13.8(. ل 
نزال ل نعرف هل هذه النتائج مرتبطة باأداء اأف�سل من حكومات هذين البلدين اأم 

بوجود خوف اأكبر من انتقادها.
اأو�ساط ال�سباب  الثقة في  باأقّل درجة من  اإّن الموؤ�ّس�سة الحكومّية التي تحظى 
في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا هي البرلمان. فـ12% فقط من النا�سطين 
ال�سباب يثقون ببرلمان بلدهم )الر�سم 13.4(. ل يوجد َفرق بالن�سبة اإلى ال�سباب اإجماًل 
الذين ي�سّجلون م�ستويات ثقة مماثلة تجاه البرلمان. يعك�ص ذلك وعي ال�سباب في 
المنطقة اإزاء النتخابات المزّورة وهيمنة ال�سلطة التنفيذيّة على ال�سلطة الت�سريعّية، 
ما يوؤّدي اإلى اإ�سعاف البرلمان ب�سورة اأكبر، ويجعله ناطقًا بل�سان الحّكام بدًل من 
اأن تجد النا�سطين التون�سّيين عند  اأن يكون ممّثاًل للمواطنين. من المثير لل�سخرية 
الحّد الأدنى )10%( بالن�سبة اإلى م�ستوى الثقة بالبرلمان، اإلى جانب البحرين)%8( ، 
واليمن )10%(، وفل�سطين )10%( )الجدول 13.8(. تون�ص هي الدولة الوحيدة في 
المنطقة التي ت�سارك في اآلّية ن�سر الديموقراطّية، ويغّذي ال�سباب فيها عاّمة وال�سباب 
النا�سطون على نحو خا�ص توّقعات عالية من اأّول برلمان �سرعّي لهم، والقليل من 
بر اإزاء الآلّيات ال�سيا�سّية المر�سومة. �سّرح �ساب تون�سّي يبلغ من العمر 25 عامًا:  ال�سّ

الجدول 13.8 الثقة بالموؤ�ّس�سات في كّل بلد على حدة

البحريناليمنلبنانفل�سطينالأردنم�سرتون�صالمغرب

قلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل / كالجّداً / نعمقلياًل/كالجّداً/نعمقلياًل/كالجّداً/نعمقلياًل/كالجّداً/نعمن�سبة التعبئة 

7972617048612428798536332620ل.ي.ل.ي.الجي�ص 

2530254117263037283520208086ل.ي.ل.ي.ال�سرطة

2172734435432352631221722232411الق�ساء

17410162645658222279916168083الحكومة

143108141825351012119101185البرلمان

201120131817192519191612222434منّظمات حقوق الإن�سان

251414112535395124241915263744المنّظمات الدينيّة

1933314927311181964523الأحزاب ال�سيا�سيّة

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.ال�سوؤال 114 “فيما يخ�ّص ثقتك في الموؤ�ّس�سات المختلفة؟” هنا: “ثقة”.

“قّدم اأع�ساء البرلمان وعوداً وهمّية. لم يفوا بهذه الوعود. لي�سوا اأهاًل للثقة. هم ل 
يتحّملون م�سوؤولّياتهم تجاه المواطن”. و�سَف �سباب تون�سّيون اآخرون ال�سيا�سّيين 
بالكذابين المنغم�سين في الخالفات الذين ل يعملون �سوى لم�سلحتهم ال�سخ�سّية. 
لقد اأعربوا اأ�سا�سًا عن خيبة اأملهم اإزاء الو�سع الراهن والفتقار اإلى التغيير الجتماعّي 
القت�سادي منذ 2011. يتجّلى ذلك اأي�سًا بكون ال�سباب التون�سّيين هم الأقّل اكتفاء 

بالفر�ص المتاحة لهم في الحياة، كما اأظهر الم�سح.
من الالفت للنظر اأّن الثقة بالبرلمان هي اأدنى من الثقة بمنّظمات حقوق الإن�سان 
بين ال�سباب النا�سطين وغير النا�سطين )الر�سمان 13.4 و13.5(. اأّما الأحزاب ال�سيا�سّية، 
فتتمّتع باأقّل قدر من الثقة بين ال�سباب، مع ن�سبة 9%. وي�سّجل النا�سطون ال�سباب 
ثقة اأكبر بقليل من بقّية ال�سباب )12%(. يميل النا�سطون في البحرين وتون�ص اإلى 
ت�سجيل اأقّل درجة من الثقة بالأحزاب ال�سيا�سّية، مع ن�سبة 2% و3% على التوالي 
)الجدول 13.8(. على غرار البرلمانات، يظهر ميل اإلى اعتبار الأحزاب ال�سيا�سّية 
في المنطقة مجّرد واجهة منّمقة، واأدوات ل�ستمالة المعار�سة واإ�سفاء �سرعّية على 
الحّكام في نظر المجتمع الدولّي. نادراً ما يكون لالأحزاب كلمة فّعالة في النقا�سات 
دد. فمنذ مجيء ال�سي�سي اإلى  ال�سيا�سّية. ت�سّكل م�سر مثاًل مثيراً لالهتمام في هذا ال�سّ
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ال�سلطة، تخّطى عدد الأحزاب ال�سيا�سّية تلك التي كانت نا�سطة خالل عهد مبارك، 
“في ُحّب م�سر”. ويق�سي الدور  اأن�ساأت ائتالفًا �ُسّمي  لكّن غالبية تلك الأحزاب 

الرئي�سّي للتحالف في البرلمان باإ�سفاء �سرعّية على النظام.
تبلغ ن�سبة الثقة بالمنّظمات الدينّية 22% لدى النا�سطين. ي�سّجل البحرينّيون اأدنى 
ن�سبة )4%(، يليهم التون�سّيون )14%( واللبنانيون )19%(. لكّن كاّلً من النا�سطين 
التون�سّيين واللبنانّيين �سّجلوا م�ستويات اأعلى من الثقة بالمنّظمات الدينّية من بقّية 

ال�سباب في بلدانهم.
تبلغ ن�سبة الثقة بمنّظمات حقوق الإن�سان 18% في اأو�ساط النا�سطين في البلدان 
التي ُدر�ست مقارنة بن�سبة 15% في اأو�ساط غير النا�سطين. وتبلغ الثقة اأدنى م�ستوياتها 
في البحرين، مع ن�سبة 3%. اأّما البحرين والأردن واليمن، فهي البلدان الوحيدة التي 
ُدر�ست والتي ت�سّجل فيها الثقة بمنّظمات حقوق الإن�سان اأدنى م�ستوى في اأو�ساط 

ال�سباب النا�سطين منها لدى بقّية ال�سباب )الجدول 13.8(.

خال�سة

النا�سطين في منطقة  لل�سباب  الرئي�سّية  الف�سل الخ�سائ�ص والأولوّيات  حّدد هذا 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، واأ�سار اإلى اأوجه الت�سابه والختالف بين النا�سطين 
وبقّية ال�سباب العرب. يميل ال�سباب النا�سطون اإلى العي�ص في المناطق الريفّية، واإلى 
اأن يكونوا اأقّل تديّنًا، وينتمون اإلى الفئات ذات الدخل المتو�ّسط، ويكونون عادة اأكثر 
اهتمامًا بال�سيا�سة واأكثر مياًل اإلى ا�ستخدام الإنترنت ومواقع التوا�سل الجتماعّي من 
متو�ّسط   عدد ال�سباب. بالإ�سافة اإلى ذلك، يكون ال�سباب النا�سطون عادة عازبين. 
كما اأّنه من المرّجح اأن يكونوا قد تعّر�سوا للعنف، وهم اأكثر مياًل اإلى اأن يكونوا 

مت�سائمين من بقّية ال�سباب. 
الحكومّية  الموؤ�ّس�سات  بكّل من  النا�سطين،  ال�سباب  لدى  الثقة  اإّن م�ستويات 
وغير الحكومّية، تتما�سى عمومًا مع تلك التي ي�سّجلها عاّمة ال�سكان. مع ذلك، اإّن 
معّدلت   م�ستوى ثقتهم في موؤ�ّس�سات الدولة اأدنى منها لدى بقّية ال�سباب، اإذ حظيت 
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البرلمانات بترتيبات منخف�سة جّداً. لكّن ال�سباب النا�سطين اأظهروا م�ستويات اأعلى 
من الثقة بالمنّظمات غير الحكومّية من غير النا�سطين. اأّما بالن�سبة اإلى القلق الذي 
لونه، فيميل ال�سباب النا�سطون اإلى اّتباع  يواجهونه ونوع النظام ال�سيا�سّي الذي يف�سّ

التوّجهات ال�سائدة في بلدانهم اأكثر من تلك ال�سائعة في البلدان الأخرى.
قد يكون لل�ّسياقات ال�سيا�سّية والجتماعّية الوطنّية وللتاريخ الحديث للبلد تاأثير 
قوّي في اأنماط التعبئة. فهناك ميل اأكبر لدى ال�سباب الذين يعي�سون في الجمهوريّات 
التي �سهدت انهيار النظام بعد النتفا�سات العربّية اإلى اأن يكونوا نا�سطين، مقارنة 
بال�سباب الذين يعي�سون في الأنظمة الملكّية العربّية. في الوقت عينه، قد يتخّطى 
م�ستوى التعّددية والحّريات ال�سيا�سّية، بالإ�سافة اإلى المالمح والخ�سائ�ص ال�سيا�سّية 
مقابل  الجمهورّية  نمط  النتخابات(  اإجراء  وتيرة  المثال  �سبيل  )على  المحّددة 
اأنحاء المنطقة.  التعبئة في جميع  تاأثير مهّم في م�ستويات  الملكّية، وقد يكون له 
اأّولّيًا بالق�سايا ال�سيا�سّية، على غرار  مع ذلك، ل ُيولي ال�سباب النا�سطون اهتمامًا 
تاأمين الحتياجات الأ�سا�سّية وغياب العنف  التعبير. بدًل من ذلك يت�سّدر  حّرية 
قائمة اهتماماتهم. عمومًا اإّن الأ�سخا�ص النا�سطين لي�سوا اأكثر اهتمامًا بالحّريات 
ال�سيا�سّية والحقوق المدنّية، بما في ذلك حقوق الأقّليات، من ال�سباب العرب 
النا�سطين. فهم ي�سّبون تركيزهم في المقام الأّول على الحقوق الجتماعّية  غير 
والقت�ساديّة والق�سايا الجتماعّية. اأخيراً ولي�ص اآخراً، يف�ّسر ذلك اأ�سباب اأّن اأنماط 
 Freedom بـ“الحّر” من منّظمة  البلد العربّي الوحيد الم�سّنف  تعبئة ال�سباب في 
House، تون�ص، ل تكاد تختلف عن تلك ال�سائدة في �سائر منطقة ال�سرق الأو�سط 

.(Puddigton and Roylance 2017) و�سمال اأفريقيا
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فريدريكا �ستولي�ص

لت الدرا�سات حول دور وطبيعة المجتمع المدنّي في ال�سرق الأو�سط و�سمال  تو�سّ
اأوائل الت�سعينيات، و�سف  اإلى ا�ستنتاجات مختلفة مع مرور الوقت. حّتى  اأفريقيا 
اأفريقيا  الأكاديمّيون الأوروبّيون والأميركّيون مجتمعات ال�سرق الأو�سط و�سمال 
باأّنها غير مبالية اإلى حّد كبير، و�سلبّية، وتهيمن عليها العالقات القَبلّية والدينّية، ما 
اأقّل لل�سباب.  يف�سح مجاًل �سئياًل لقيام مجتمع مدنّي وفق الطراز الغربّي، وحّيزاً 
ُهوجمت هذه ال�سورة في منت�سف الت�سعينيات بمقاربة جديدة مفاُدها اأّن المجتمع 
المدنّي في المنطقة يمكن اأن يمّثل عن�سراً حا�سمًا في اآلّيات التحّول الديموقراطّي 
(Norton 1995, 1996). بعد ذلك، �سّق المجتمع المدنّي طريقه بالتعاون الإنمائّي 

الغربّي مع دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. لكن مع الف�سل في تج�سيد عملّيات 
التحّول اإلى الديموقراطّية، بداأت الحما�سة اإزاء المجتمع المدنّي تتال�سى. اإّنما مع 
ن�سوب الربيع العربّي، ا�ستعاد المحّللون والممار�سون اهتمامهم بالمجتمع المدنّي. 
بما اأّن ال�سباب كانوا المحّرك والّداعم الأ�سا�سّي لالنتفا�سات الأخيرة، تّم ت�سليط 
ال�سوء عليهم في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، بو�سفهم الو�سيط الممكن 
للتغيير الإيجابّي. على اأ�سا�ص النتائج التجريبّية، يحّلل هذا الف�سل دوافع ال�سباب، 
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المجتمع  منّظمات  في  انخراطهم  عن  ف�ساًل  المدنّية،  للم�ساركة  ون�ساء،  رجاًل 
المدنّي.

منّظمات المجتمع المدنّي والربيع العربّي

التعليمّية  والموؤ�ّس�سات  المهنّية،  والجمعيات  الدينّية،  الخيرّية  الجمعّيات  تمّثل 
التقليديّة، اأنماطًا من المنّظمات غير الحكومّية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأّما منّظمات المجتمع المدنّي وفق  اإلى قرون من الزمن.  اأفريقيا، يعود تاريخها 
العّمالية واللجان الطالبّية، فظهرت خالل الحقبة  مفهومها الحالّي، كالّنقابات 
بارزاً في الّن�سال من اأجل ال�ستقالل. في ع�سر ما بعد  ال�ستعمارّية ولعبت دوراً 
ال�ستعمار، ت�سّكلت المجتمعات المدنّية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
التي تطّورت �سمنها. كون معظم الأنظمة في المنطقة  ال�سيا�سّية  ال�ّسياقات  عبر 
اإلى فر�ص قب�سة حازمة على المجتمع المدنّي  ا�ستبدادّية وقمعّية، �سعت الأخيرة 
بال�ستقطاب اأو غيره من و�سائل ال�سيطرة. منذ اأواخر الثمانينيات، نتيجة الإ�سالحات 
غط الخارجّي في كثير من بلدان منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  القت�ساديّة وال�سّ
اأفريقيا، تمّكنت منّظمات المجتمع المدنّي من الظهور على م�ستوى مهّم ن�سبّيًا. 
التحتّية  البنية  الثغرات في  اأع�سائها تق�سي ب�سّد  اأحيان كثيرة، كانت م�ساركة  في 
العاّمة. فقد اأّدى تفاقم عجز عدد من دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا عن توفير 
الخدمات الأ�سا�سّية ل�سّكانها المتزايدين اإلى انت�سار منّظمات المجتمع المدنّي على 
مدار العقدْين الما�سيْين. نجحت هذه الجمعّيات، اإلى جانب العديد من المبادرات 
غير الر�سمّية، في تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات، ومن َثّم في ت�سكيل عن�سر 

ا�ستقرار للمجتمعات والدول.
في عدد من بلدان منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يتوّجب على منّظمات 
المجتمع المدنّي العمل ب�سفة “منّظمات غير حكومّية حكومّية” (GONGOs).1 ل 

اأو “المنّظمات غير الحكومّية التابعة لل�سّيدة الأولى” (FLANGOs)، عندما ُتو�سع تحت رعاية   1
مة م�ستركة في العديد من بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.  �سّيدة اأولى، �سِ
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تلتزم جميعها ذلك من باب القناعة، بل لأّنها الإمكانّية الوحيدة الُمتاحة لالنخراط 
في العمل. في النتيجة، العالقة غام�سة ومتناق�سة بين المنّظمات والحكومات. تلجاأ 
اإلى تكتيكات مختلفة لل�سيطرة  اأفريقيا  حكومات منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
ميٌل  يظهر  نتيجة ذلك  �سمعته.1  ت�سويه  اأو  ا�ستقطابه،  اأو  المدنّي،  المجتمع  على 
لدى منّظمات المجتمع المدنّي اإلى اأن تكون �سعيفة وه�ّسة. فالكثير منها تواجه 
تحّديات داخلّية في تحديد مهّمات واإ�ستراتيجّيات وا�سحة، وغالبًا – ب�سبب غياب 
ه خياراتها في غالبّية الأحيان من الجهات المانحة – ما تنفذ  ال�ستقاللّية المالّية، ُتوجَّ
�سة لغر�ص معّين. وغالبًا ما يوؤّدي �سعُف الإدارة  برامج وم�ساريع متفّرقة ومخ�سّ
الداخلّية وغياب الإجراءات الديموقراطّية اإلى فقدان الكفاءة وال�سفافّية والم�سداقّية 

.(Halaseh 2012) والم�ساءلة على الأر�ص
ال�سرق  منطقة  عبر  المدنّية  للم�ساركة  مفاجئة  دفعة  العربّي  الربيع  �سّكل 
احتجاجات  ت�سهد  لم  التي  الدول  تلك  في  حّتى  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط 
جماهيرّية وثورات، ُخّفف موؤّقتًا على الأقّل من حّدة القيود، مع محاولة القادة 
ذات  المدنّي  المجتمع  منّظمات  لعبت  عمومًا  �سعوبهم.  روع  من  التخفيف 
الطابع الموؤ�ّس�ساتّي دوراً ثانوّيًا في النتفا�سات. ورغم م�ساركة نقابات العّمال 
في الثورات التون�سّية والم�سرّية، وم�سارعة المنّظمات غير الحكومّية اإلى اإر�ساء 
حكومات جديدة في ليبيا واليمن، واحتجاج الأحزاب ال�سيا�سّية والنقابات في 
�سوارع المغرب، ل يمكن و�سف اأّي من هذه الموؤ�ّس�سات باأّنها القّوة المحّركة 
للربيع العربّي. في حالت كثيرة، فوجئوا اإزاء التطّورات بقدر الأنظمة الحاكمة 
اإلى  اأّدت  التي  الجتماعّية  الحركات  اأُ�سعلت  ذلك،  من  بدًل   .(Yom 2015)

ال�سباب  اأفريقيا، عبر  ال�سرق الأو�سط و�سمال  بلدان  الحتجاجات في عدد من 
ال�سباب  �سّكل هوؤلء  ر�سمّية.  غير  ب�سورة  بع�سًا  بع�سهم  الذين ح�سدوا  اأ�سا�سًا، 
المجتمع  ومنّظمات  الدولة  من  الأحيان  غالبّية  في  المهّم�سون  الم�ساركون، 
ة بهم، واّتخذوا الإجراءات للتعبير  المدنّي نف�سها، مجموعات وحركات خا�سّ

ينطبق هذا خ�سو�سًا على منّظمات حقوق الإن�سان )Carothers and Brechenmacher 2014؛   1
.)Brechenmacher 2017 ،مع التركيز على م�سر
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.)13 الف�سل  )انظر  عن مطالبهم 
كيف اأّثر الربيع العربّي في الم�ساركة المدنّية لدى ال�سباب؟ يك�سف تقييم المجتمع 
اأّنه لم  المدنّي في منطقة ال�سرق الأو�سط عبر منّظمات المجتمع المدنّي الر�سمّية 
يتغّير ن�سبيًا نتيجة النتفا�سات. فقد تّم، مع بع�ص ال�ستثناءات، كما في تون�ص وليبيا 
ومنّظمات المجتمع المدنّي ال�سورّية في المناطق التي ت�سيطر عليها المعار�سة اأو 
في المنفى، اإ�سعاف منّظمات المجتمع المدنّي عمومًا، ب�سبب تقلي�ص الم�ساحات 
نتيجة التنظيمات الجديدة للمنّظمات غير الحكومّية وقوانين مكافحة الإرهاب في 
عدد من البلدان. لكن كما يتبّين من موجة الن�ساط غير الموؤ�ّس�ساتّي التي �سهدناها 
التركيز على منّظمات المجتمع المدنّي ل  اأّن  الربيع العربي، من الوا�سح  خالل 
يحيط بالكامل بنطاق الم�ساركة المدنّية ال�سيا�سّية وغير ال�سيا�سّية في منطقة ال�سرق 

الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
يمكن التاأّكد من �سّحة الأمر عند النظر اإلى ال�سباب على نحو خا�ّص. وللذهاب 
اأبعد من م�ساألة الع�سويّة في منّظمات المجتمع المدنّي الر�سمّية في الم�سح ال�ستق�سائّي 
الذي اأجرته هذه الدرا�سة، ا�سُتجوب ال�سباب حول �سبب م�ساركتهم، قبل �سوؤالهم 
عن الإطار الموؤ�ّس�ساتّي الذين يمار�سون اأن�سطتهم �سمنه. ُتو�سح اإجاباتهم اأّن ال�سباب 
على ا�ستعداد اإجماًل للم�ساركة لم�سلحة الآخرين اأو لخدمة اأهداف وق�سايا معّينة، 
لكّنهم اأقّل ا�ستعداداً بكثير لاللتزام في منّظمات المجتمع المدنّي الر�سمّية من اأجل 

فعل ذلك.
ُتظهر النتائج عالقة وا�سحة بالمكانة الجتماعّية: في حين ت�سّجل الم�ساركة 
الفئات الجتماعّية  اإلى  ينتمون  الذين  اأو�ساط الأ�سخا�ص  اأعلى في  المدنّية ن�سبة 
اأدنى  ن�سبة  المدنّي  المجتمع  منّظمات  في  الع�سوّية  تحّقق  العليا،  والقت�سادّية 
في  هي  الر�سمّية  الموؤ�ّس�سة  اإطار  في  الم�ساركة  اأّن  يعني  وهذا  اأو�ساطهم،  في 
المجتمع.  من  والمتو�ّسطة  الدنيا  الفئات  اإلى  المنتمين  ال�سباب  �ساأن  من  الغالب 
والت�ساوؤم،  الأمن  فقدان  النطاق من  وا�سعة  م�ساعر  �ُسّجلت  اأو�ساط هوؤلء،  في 
المدنّي  المجتمع  منّظمات  في  ن�ساط  التزام  اإلى  الأقّل جزئّيًا،  دفعهم، على  ما 

ما. ق�سّية  لخدمة 



379

الم�ساركة المدنية

الم�ساركة المدنيّة لل�سباب

تُعتبر الم�ساركة المدنيّة مهمّة لل�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  عموماً 
اأفريقيا. فقد �سّرح غالبّية الأ�سخا�ص الذين تّمت مقابلتهم )64%( باأّنهم ي�ساركون 
على نحو متكّرر اأو في بع�ص الأحيان لتحقيق اأهداف اجتماعّية اأو �سيا�سّية، اأو اأّنهم 
يلتزمون لخدمة الآخرين. و�سّرح اأكثر بقليل من ثلث الم�ستطَلعين )36%( اأّنهم ل 

يلتزمون اأبداً لخدمة اأّي من الأهداف اأو المو�سوعات المذكورة.
بالن�سبة اإلى الأ�سخا�ص الم�ساركين، كانت م�ساعدة الفقراء وال�سعفاء وحماية البيئة 
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ال�سوؤال 161 “ هل ت�سارك من اأجل اأهداف اجتماعية اأو �سيا�سية، اأو تكر�ص نف�سك لم�سلحة اأ�سخا�ص اآخرين فيما 
يخ�ّص المجالت التالية؟” )اإجابات متعّددة ممكنة(.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الر�سم 14.1 اأهداف ومو�سوعات الم�ساركة المدنيّة ب�سورة عاّمة

لم�ساعدة الفقراء وال�سعفاء

من اأجل بيئة اأف�سل واأنظف

من اأجل كبار ال�سن الذين يعتمدون على الم�ساعدة والدعم

ل�سمان الأمن والنظام في منطقة اإقامتي

من اأجل ثقافة وتقاليد بلدي

من اأجل حقوق مت�ساوية للرجال والن�ساء 

من اأجل الذين ياأتون من مناطق النزاعات الم�سّلحة

لم�سلحة ال�سباب 

لتح�سين العي�ص الم�سترك في منطقة اإقامتي

لتنظيم اأن�سطة مفيدة في اأوقات فراغ ال�سباب

من اأجل قناعاتي الدينّية 

لتاأمين رعاية اأف�سل واندماج للمهاجرين الأجانب/ الالجئين

لتح�سين و�سع الأ�سخا�ص المعّوقين

لإحداث تغييرات اجتماعّية و�سيا�سّية في بلدي

من اأجل اأهداف ومجموعات اأخرى 

غالبًا اأحيانًا



380

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

الأهداف الأكثر �سيوعًا )الر�سم 14.1(. تلتها مجموعة متنّوعة من الأن�سطة التطّوعية 
التي يمكن و�سفها على نطاق وا�سع بالأعمال الخيريّة اأو بالأحرى باأعمال غير �سيا�سّية. 
يحتّل العمل لإحقاق تغيير اجتماعّي و�سيا�سّي اأدنى مرتبة بين الأن�سطة المدنّية ذات ال�سلة 
في جميع البلدان. )ُيذكر على نحو اأقّل الم�ساركة لم�ساعدة المهاجرين والالجئين، 
وكذلك �سحايا النزاعات الم�سّلحة، وهي ق�سايا لي�ست بال�سرورة ذات �سلة في جميع 
عبة للم�ساركة المدنّية ذات  البلدان(. يبدو هذا الأمر غير مفاجئ نظراً اإلى الظروف ال�سّ
الدوافع ال�سيا�سّية في معظم البلدان التي �سملتها الدرا�سة. فحيث تخ�سع الم�ساركة 
المدنّية اإلى رقابة م�سّددة، ي�سبح التزام العمل لخدمة ق�سّية معّينة عماًل �سيا�سّيًا بحّد ذاته.
المبا�سر  النا�سطين تح�سين الو�سع في محيطهم  يحاول الكثير من الأ�سخا�ص 
بحمالت التوعية ال�سّحية، اأو بق�سايا اجتماعّية اأو بيئية، فيما يناأون باأنف�سهم عن 
“ال�سيا�سة”. هنادي، معّلمة تبلغ من العمر 31 عامًا من فل�سطين، تحّدثت عن ن�ساطها:

اإّنما لم يكن لهذا  ان�سممُت اإلى الهالل الأحمر الفل�سطينّي متطّوعًة 
للمدار�ص ورو�سات الأطفال،  اأن�سطة  بال�سيا�سة. كّنا نجري  عالقة 
وننظم ن�ساطات ترفيهّية لهم. ننّظم مخّيمات �سيفّية. هذه اأمور لطيفة. 
ال�سّكري.  انت�سار مر�ص  ال�سّحية ب�سبب  التوعية  لن�سر  نتبع دورات 
التي تهّدد  اإلى زيادة ن�سبة الوعي والحّد من المخاطر  نحن بحاجة 
حياة النا�ص. علينا تعليمهم كيفّية تناول الدواء. هذه ق�سايا اجتماعّية 

.(PS–1) ل عالقة لها بال�سيا�سة

يرى اآخرون م�ساركتهم كنوع من الإح�سان، بم�ساعدة الفقراء. في الحالت 
التي ُي�سهد فيها اأزمة اإن�سانّية حاّدة، كو�سع الالجئين ال�سوريّين في لبنان واليمن، 
اأو  الدولّية  الإغاثة  لـمنّظمات  التطّوعي  بالعمل  الم�ساركة  هذه  ترتبط  ما  غالبًا 
�سنة من  العمر 22  تبلغ من  قالت رنيم، طالبة  ال�سلع.  توزيع  الوطنّية في عملّية 

�سور، في لبنان:

بمنا�سبة حلول راأ�ص ال�سنة، قّررُت واأ�سدقائي م�ساعدة الفقراء والنزول 
غار ل يعرفون معنى عيد الميالد وراأ�ص  اإلى ال�سوارع، لأّن الأطفال ال�سّ
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اإلى الألعاب  الوالدين �سّيئة، والأطفال بحاجة  ال�سنة الجديدة. حالة 
والمالب�ص والمدفئات، لذلك بذلنا ق�سارى جهدنا لم�ساعدتهم. منذ 
بع�ص الوقت، با�سرنا، اأنا واأ�سدقائي في المدر�سة، حملة تنظيفّية، نّظفنا 

.(LB–9) الحديقة، واقترح علينا المعّلم اأي�سًا م�ساعدة عائلة محتاجة

فاطمة طالبة تبلغ من العمر 21 عامًا، وهي لجئة �سوريّة تعي�ص اليوم في بعلبك 
في لبنان، حيث ت�ساعد العائالت ال�سوريّة:

تطّوعُت مع منظمة اإنقاذ الطفولة. �ساعدنا الالجئين ال�سورّيين بالتوعية 
ون�سر التفاوؤل فيما بينهم.... التحقُت اأي�سًا بـ“ال�سليب الأحمر”، اإذ 
ح�سلت على �سهادة �سّحية. كنُت اأعمل على تقييم متطّلبات واحتياجات 
الالجئين. اأوقفُت اأن�سطتي عندما انتقل المخّيم من المنطقة. �ساهمُت 
اأي�سًا في توزيع المياه، وكذلك الحّمامات والخيم الخ�سبّية، واأحيانًا 
الغذاء. كانت هذه التجربة ناجحة جداً. كنُت �سعيدة كثيراً بالم�ساركة 
في هذه المهّمات لأّنني �ساهمُت في ن�سر الفرح في قلوب الأطفال 
.(LB / SY–11) بالأ�سياء التي قّدمناها   اإليهم كالحقائب المدر�سّية وغيرها

قالت اإ�سراء وهي رّبة منزل عمرها 21 عامًا من تعز في اليمن:

اأ�سدقائي ندوات في  اأنّظم مع  ال�سباب.  اإلى مجموعة من  اأنتمي  اأنا 
اأجرينا  مختلفة.  مناطق  اإلى  ننتمي  والتوعية.  الثقافة  حول  منطقتنا 
جل�سات توعية لمناق�سة الق�سايا الجتماعّية، كالزواج المبكر... ]بعد 
الربيع العربّي[ لم اأ�سارك في اأّي مجموعة ر�سمّيًا، لكّنني �ساركُت في 
اأن�سطة الإغاثة. عملنا مع عدد من منّظمات الإغاثة ممّثلين للتوزيع، 

وكانت واجباتي �سمان التوزيع المت�ساوي على العائالت الفقيرة.

القناعات الدينّية في الم�ساركة المدنّية، لأّنها  تاأثير  من ال�سعب تحديد مدى 
ال�سباب الحتفالت  ينّظم  اأخرى. حّتى عندما  اأ�سا�سّية  قد تكون جزءاً من دوافع 
الدينّية، يكون لهذه الأحداث عادة طابع اجتماعّي وخيرّي في اآن واحد، كما ورد 
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في ت�سريح اأحمد البالغ من العمر 17 عامًا، وهو عامل في �سنعاء اليمن:

الأ�سدقاء في حّينا،  الأن�سطة مع مجموعة من  بع�ص  اأ�سارك في  اأنا 
بتن�سيق من م�سرف الحّي. ت�ساعد هذه المجموعة في تنظيم الأن�سطة 
النبوّي. كّنا ن�سّكل  التفتي�ص خالل الحتفالت بعيد المولد  ونقاط 
اإحدى اللجان الم�سيطرة التي تنّظم عملّية دخول النا�ص اإلى ال�ساحة، 

.(YE–5) وتقّدم الم�ساعدة اإلى كبار ال�سّن والمعوقين

عمومًا، نجد اأّن الأف�سلّيات لق�سايا معّينة ل تختلف على نحو كبير عند تحليل 
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الر�سم 14.2 اأهداف ومو�سوعات الم�ساركة المدنيّة في كّل بلد على حدة

الالجئون 
ال�سورّيوناأ(

المغرب الأردنتون�ص لبناناليمن البحرينم�سرفل�سطين

م�ساعدة الفقراء وال�سعفاء
الم�ساواة الجندريّة التغيير الجتماعّي وال�سيا�سّي

البيئة القناعات الدينّية

ال�سوؤال 161 “ هل ت�سارك من اأجل اأهداف اجتماعية اأو �سيا�سية، اأو تكر�ص نف�سك لم�سلحة اأ�سخا�ص اآخرين فيما 
يخ�ّص المجالت التالية؟” )“غالبًا” و“اأحيانًا”؛ اإجابات متعّددة ممكنة(.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. اأ( الالجئون ال�سوريّون في لبنان.
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الإجابات على الم�ستوى الوطنيّ. فعندما نظرنا، على �سبيل المثال، في خم�ص ق�سايا 
مختلفة للم�ساركة المدنّية عبر مجموعات وطنّية مختلفة، كانت اأوجه ال�سبه على 
م�ستوى الت�سنيف لفتة )الر�سم 14.2(. عمومًا ترتفع الم�ساركة المدنّية على نحو 
اأعلى ن�سب مئوّية لل�سباب  الّرفاه القت�سادّي، حيث ت�سّجل البحرين  ملحوظ مع 
الملتزمين، وي�سّجل الالجئون ال�سوريّون في لبنان الن�سبة الأدنى. ال�ستثناء الرئي�سّي 
الوحيد هو ن�سبة التزام اأقّل للدفاع عن المعتقدات الدينّية في البحرين، وينبغي فهمها 
ال�سّنة وال�سيعة في  اإزاء الحتكاكات بين  ال�سيا�سّية الوا�سحة  في �سياق الح�سا�سّية 

البلد. 
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الفئات المتو�ّسطةالفئات العليا الفئات المتو�ّسطة 
العليا

الفئات المتو�ّسطة 
الّدنيا

الفئات الّدنيا

م�ساعدة الفقراء وال�سعفاء
الم�ساواة الجندريّة التغيير الجتماعّي وال�سيا�سّي

البيئة القناعات الدينّية

ال�سوؤال 161 “ هل ت�سارك من اأجل اأهداف اجتماعية اأو �سيا�سية اأو تكر�ص نف�سك لم�سلحة اأ�سخا�ص اآخرين فيما 
يخ�ّص المجالت التالية؟” )“غالبًا” و“اأحيانًا”؛ اإجابات متعّددة ممكنة(.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الر�سم 14.3 اأهداف ومو�سوعات الم�ساركة المدنيّة وفق الفئات الجتماعيّة
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بالن�سبة اإلى الو�سع الجتماعّي هناك عالقة وا�سحة بين الم�ساركة المدنّية والفئات 
الجتماعّية والقت�ساديّة: كّلما ارتفعت الفئة الجتماعّية، ازداد احتمال م�ساركة ال�سباب 
في الأن�سطة المدنّية )الر�سم 14.3(. ينطبق هذا على كّل المجالت النموذجّية الخم�سة 
للم�ساركة المدنّية. فالتداخل بين الفئات الجتماعّية والقت�ساديّة العليا والم�ساركة 
طة وا�سح جّداً على م�ستوى اللتزام للمطالبة بحقوق مت�ساوية للرجال  المدنّية الن�سِ
والن�ساء، وهو اأقّل و�سوحًا لكّنه موجود عندما يكون ناتجًا عن قناعات دينّية. يوؤّكد 
هذا النتائج الأخرى لهذه الدرا�سة التي ت�سير اإلى اأّنه على عك�ص ما هو مفتر�ص عاّمة ل 

ي�سّجل التدّين تراجعًا مع ارتفاع المكانة الجتماعّية )انظر الف�سل 4(.

الر�سم 14.4 موؤ�ّس�سات الم�ساركة المدنيّة بح�سب الفئات الجتماعيّة
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مجموعة في المدر�سة اأو الجامعة منّظمة �سبابّية جمعّية 
موؤ�ّس�سة دينّية حزب �سيا�سّي نقابة عّمالية

ال�سوؤال 162 “اأين وكيف ت�سارك؟”.
القاعدة الم�ستطَلعون الذين جاوبوا بـ“غالبًا” اأو “اأحيانًا” عن ال�سوؤال 161.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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بينما ترتبط الم�ساركة المدنّية بو�سوح بالفئات الجتماعّية، حيث الفئات العليا 
هي الأكثر التزامًا، ل ينطبق هذا على الأن�سطة عبر منّظمات المجتمع المدنّي )الر�سم 
14.4(. هنا، من الوا�سح اأّن م�ساركة الفئات العليا هي الأدنى، في حين اأّن هناك مياًل 

اأكبر لدى الطبقات المتو�ّسطة اإلى النخراط في اإطار منّظمة تابعة للمجتمع المدنّي. 
ال�ستثناء على ذلك هو الع�سويّة في المجموعات المدر�سّية اأو الجامعّية التي تكون 
تلقائّية اأو حّتى اإجباريّة في بع�ص الأحيان، ويكون الطالب في اأحيان كثيرة اأ�سغر من 
اأن يكونوا قادرين على اّتخاذ قرارات م�ستقّلة. حّتى هنا، ت�سّجل الطبقات المتو�ّسطة 
ن�سبة ح�سور اأعلى من الفئات العليا اأو الّدنيا، رغم اأّن الفئات العليا توؤّمن ن�سبة اأكبر 

من طاّلب المدار�ص والجامعات.
اإّن التناق�ص بين الم�ستوى المرتفع ن�سبّيًا لاللتزام، من حين اإلى اآخر، على الأقّل، 
لمجموعة متنّوعة من الق�سايا، والع�سويّة المنخف�سة ن�سبيًا في منّظمات المجتمع 
المدنّي، يوؤّكد الحاجة اإلى تحليل اأكثر �سمولّية وتعّمقًا للم�ساركة المدنّية من مجّرد 
التركيز على الموؤ�ّس�سات الر�سمّية. كما اأُثبت، اإّن ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا م�ستعّدون لاللتزام دفاعًا عن ق�سايا معّينة، مع البقاء على م�سافة من 
اإلى  ُيبدي رغبة في الن�سمام  اأقّل بكثير  الم�سائل المرتبطة بال�سيا�سة. لكّن عدداً 
الموؤ�ّس�سات الر�سمّية. ي�سبح هذا التباين لفتًا اأكثر اإذا ما نظرنا اإليه من منظار المكانة 
الجتماعّية: في حين اأّن ال�سباب الذين ينتمون اإلى الفئات العليا للمجتمع هم الأكثر 
مياًل اإلى النخراط في الأن�سطة المدنّية، هم اأقّل مياًل اإلى ذلك في اإطار منّظمة تابعة 
ل ن�سبة كبيرة من الم�ساركة المدنّية لل�سباب  النتيجة، ُت�سجَّ للمجتمع المدنّي. في 
الن�ساط المدنّي غير الر�سمّي  اأفريقيا في مجال  في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 

كالتعليم العاّم والتوعية والتطّوع والخدمات المجتمعّية.

منّظمات المجتمع المدنّي وال�سباب الملتزمون

في معظم البلدان التي تغّطيها هذه الدرا�سة، هناك خياران اأمام ال�سباب الذين ي�سعون 
اإلى ممار�سة ن�ساطهم في اإطار المنّظمات الر�سمّية للمجتمع المدنّي: اإّما اللتحاق 
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بالمنظّمات ال�سبابيّة في المدار�ص والجامعات والموؤ�ّس�سات الدينّية، واإّما النت�ساب 
ال�سيا�سّية والّنقابات  ال�سيا�سّي )الأحزاب  التقليدّية للعمل  اإلى اإحدى الموؤ�ّس�سات 
العّمالية(. عمومًا تبدو ن�سبة الرتباط بمنّظمات المجتمع المدنّي منخف�سة ن�سبّيًا 
في اأو�ساط ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. من المهّم اأن نلحظ 
اأّن البيانات المعرو�سة هنا تعك�ص فقط اإجابات ثلثي ال�سباب الذين تّمت مقابلتهم، 
اأي اأولئك الذين ذَكروا اأّنهم ي�ساركون من حين اإلى اآخر اأو على نحو متكّرر بهدف 
تحقيق اأهداف اجتماعّية اأو �سيا�سّية، اأو يلتزمون لخدمة م�سلحة الآخرين )الر�سم 
14.5(. في حين اأّن ال�سباب غالبًا ما ين�سّمون اإلى مجموعة في المدر�سة اأو الجامعة 
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في مجموعة في المدر�سة
اأو الجامعة

في جمعّية

ع�سواً في منّظمة �سبابّية

في موؤ�ّس�سة دينّية

ع�سواً في حزب �سيا�سّي

ع�سواً في نقابة

الم�ساركة المدنّية ب�سورة عاّمة

ال�سوؤال 162 “اأين وكيف ت�سارك؟” )اإجابات متعددة ممكنة(.
القاعدة الم�ستطَلعون الذين جاوبوا بـ“غالبًا” اأو “اأحيانًا” عن ال�سوؤال 161.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الر�سم 14.5 موؤ�ّس�سات الم�ساركة المدنيّة ب�سورة عاّمة
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)ي�سل مجموعهم اإلى 36% من ال�سباب المعنّيين(، ل يّتخذ �سوى 10% و7% منهم 
على التوالي قرار الن�سمام اإلى منّظمة �سيا�سّية، على غرار حزب �سيا�سّي اأو نقابة.

عادة ما ي�سمح الن�سمام اإلى مجموعة جامعّية اأو منّظمة �سبابّية بالم�ساركة في 
المناق�سة ورفع  اإلى تح�سين مهارات  التي تهدف  الأن�سطة  متنّوعة من  مجموعة 
م�ستوى الوعي الفكرّي بين ال�سباب، كما تظهر ذلك بع�ص الأمثلة من فل�سطين 
ولبنان. حكمة، طالبة في الثامنة ع�سرة من العمر من البيرة في فل�سطين، �ساركتنا 

معلومات عن اأن�سطتها:
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ال�سوؤال 162 “اأين وكيف ت�سارك؟”.
القاعدة الم�ستطّلعون الذين جاوبوا بـ“غالبًا” اأو “اأحيانًا” عن ال�سوؤال 161.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الر�سم 14.6 موؤ�ّس�سات الم�ساركة المدنيّة وفق كّل بلد على حدة

الالجئون 
ال�سورّيون

المغرب م�سرتون�ص لبناناليمن فل�سطين

مجموعة في المدر�سة اأو الجامعة منّظمة �سبابّية جمعّية 
موؤ�ّس�سة دينّية حزب �سيا�سّي نقابة عّمالية
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اأفكاري بحّرية  اأعّبر عن  الجامعة.  الثقافّية في  اللجنة  نا�سطة في  اأنا 
بين  التوعية  ونن�سر  �سغيرة  حفلة  ننّظم  منا�سبة،  كّل  في  هناك... 
الطالب، ونجري مناق�سات حول عدد من الق�سايا ونناق�ص الكتب. 
�سة في الكتب، ونح�سل بها على اأفكار حول  لدينا مجموعة متخ�سّ
معر�سًا  نظمنا  الجامعة.  وخارج  داخل  الأن�سطة  نمار�ص  الكتب. 

. (PS–2)ّللكتاب في نادي البيرة الثقافي

ل  محمود، �ساحب �سوبر ماركت عمره 27 عامًا، من بيرزيت في فل�سطين، يف�سّ
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الر�سم 14.7 موؤ�ّس�سات الم�ساركة المدنيّة – اأمن/فقدان الأمن

اآمن ن�سبيًا غير اآمن ن�سبيًا اآمنغير اآمن

مجموعة في المدر�سة اأو الجامعة منّظمة �سبابّية جمعّية 
موؤ�ّس�سة دينّية حزب �سيا�سّي نقابة عّمالية

ال�سوؤال 162 “اأين وكيف ت�سارك؟”.
القاعدة الم�ستطَلعون الذين جاوبوا بـ“غالبًا” اأو “اأحيانًا” عن ال�سوؤال 161. اإّن فئات “اآمن” و“اآمن ن�سبيًا” و“غير 
اآمن” و“غير اآمن ن�سبيًا” مرتبطة بالتقييم الذاتّي لل�سباب )ال�سوؤال 10(. لالّطالع على الح�سابات، انظر الر�سم 2.1.

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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العمل اأكثر على الأر�ص:

ان�سممُت اإلى منّظمات ي�سارّية. ينّظمون... المخّيمات والن�ساطات 
لل�سباب، لكّنها لي�ست كافية. هناك دوائر للمناق�سة والنقد الذاتّي. اإّنها 
م�ساركة لالأفكار والخبرات اأكثر منها نقا�سات. ت�سمح بتو�سيع الروؤى 
والآفاق. نناق�ص الو�سع الداخلّي في فل�سطين ودورنا في المجتمع، 
لكن العمل على اأر�ص الواقع لي�ص قويًّا جّداً. في فل�سطين، يتكّلم النا�ص 

.(PS–7) كثيراً، لكّنهم ل يّتخذون اإجراءات عملّية
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الر�سم 14.8 موؤ�ّس�سات الم�ساركة المدنيّة – تفاوؤل/ت�ساوؤم

متفائل م�ساعر مختلطة مت�سائم

مجموعة في المدر�سة اأو الجامعة منّظمة �سبابّية جمعّية 
موؤ�ّس�سة دينّية حزب �سيا�سّي نقابة عّمالية

ال�سوؤال 162 “اأين وكيف ت�سارك؟”
القاعدة الم�ستطَلعون الذين جاوبوا بـ“غالبًا” اأو “اأحيانًا” عن ال�سوؤال 161. اإّن فئتي “متفائل” و“مت�سائم” مرتبطتان 

بالتقييم الذاتّي لل�سباب )ال�سوؤال 165(. 
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.
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بوب، طالب عمره 22 �سنة من جبيل في لبنان، اأو�سح قائاًل:

عّدة  ن�ساطات  وخ�ست  �سّكا،  في  اللبنانّي  الك�ّسافة  في  �ساركُت 
الأعياد  خالل  ة  الخا�سّ الحتياجات  ذوي  الأطفال  كم�ساعدة 
الك�ّسافة، واأ�سدقاء، نق�سي  اأع�ساء في  الكبرى. نحن  والمنا�سبات 
وقت فراغنا في المقاهي بلعب البلياردو، اإلى جانب تنظيم نقا�سات 

.(LB–2) �سيا�سّية والم�ساركة في المهرجانات 

الوطنّي،  الم�ستوى  المدنّي على  المجتمع  اإلى ع�سوّية منّظمات  ننظر  عندما 
نجد اأّن النتائج تعك�ص الهياكل القانونّية الأو�سع والظروف ال�سيا�سّية المحيطة بها 
الجامعات  اأو  المدار�ص  ال�سباب في مجموعات  انخراط  ي�سّجل   .)14.6 )الر�سم 
اأعلى ن�سبة في اليمن وفل�سطين وتون�ص، حيث تندمج هذه البنى جّيداً في النظام 
ن�سبة  باأعلى  ف�سائعة  التعليمّي،  الإطار  ال�سباب خارج  اأّما مجموعات  التعليمّي. 
في اأو�ساط ال�سباب اللبنانّيين، وكذلك في اأو�ساط الالجئين ال�سوريّين الذين فقدوا 
منّظماتهم ال�سبابّية الحكومّية ال�سابقة في المدر�سة والجامعة بعد مغادرة بالدهم.
قوانين  ت�سمح  لبنان وتون�ص، حيث  في  ن�ساط  ن�سبة  اأكبر  الجمعّيات  ت�سّجل 
اأو�ساط  ن�سبّيًا، وكذلك في  اأن�سطة غير مقّيدة  باإجراء  الحكومّية  المنّظمات غير 
خدمات  م�ستوى  على  التق�سير  نتيجة  الدعم  توؤّمن  حيث  ال�سورّيين،  الالجئين 
المنّظمات  من  اأكبر  �سعبّية  الدينّية  الموؤ�ّس�سات  ت�سّجل  فقط،  م�سر  في  الدولة. 

الأخرى في اأو�ساط ال�سباب الملتزمين.
ال�سرق الأو�سط  ال�سيا�سّية منخف�سة عاّمة في منطقة  الع�سوّية في الأحزاب  اإّن 
و�سمال اأفريقيا، لكّنها ت�سّجل بالمقارنة ارتفاعًا طفيفًا في لبنان، حيث النتماءات 
ال�سيا�سّية غير مقّيدة ن�سبّيًا وغالبًا ما تتداخل مع النق�سامات الطائفّية بين ال�سّكان. 
الهتمام  كذلك  ال�سورّيين.  الالجئين  بين  لها  م�ستوى  اأدنى  الع�سوّية  وت�سّجل 
بالنقابات العّمالية منخف�ص اأي�سًا بين ال�سباب الملتزمين، لكّنه ي�سّجل اأعلى ن�سبة 
في تون�ص، حيث لعبت النقابات دوراً مهّمًا في ثورة 2011 ول تزال، في �سياق 

ال�سيا�سّي. التحّول  عملّية 
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اإحدى منّظمات  اإلى  قّرروا الن�سمام  الذين  الملتزمين  ال�سباب  يمّيز  الذي  ما 
العالم من  اإلى  اأُ�سفي عليها طابع موؤ�ّس�ساتّي؟ ما نظرتهم  التي  المدنّي  المجتمع 
حولهم؟ ففي حين اأّن الم�ساركة في اإطار مجموعة في المدر�سة اأو الجامعة، �سواء 
اأّي خ�سائ�ص محّددة بين هوؤلء ال�سباب،  اإلى  اإلزامّية، ل ت�سير  اأم  اأكانت طوعّية 
تك�سف الم�ساركة في منّظمات المجتمع المدنّي الأخرى عن ميل وا�سح: كّلما 
في  م�ساركتهم  احتمال  ازداد  الم�ستطَلعين،  لدى  الأمن  بفقدان  ال�سعور  ازداد 
14.7(. على  )الر�سم  الم�سح  التي �سملها  المدنّي  المجتمع  واحدة من منّظمات 
اآمنة وينخرطون في  بيئتهم  يرون  الذين  لل�سباب  المئويّة  الن�سبة  اإّن  المثال،  �سبيل 
منّظمة �سبابّية منخف�سة ن�سبّيًا )13%(، بينما تفوقها ن�سبة الذين ي�سعرون بفقدان 

عف )%26(. الأمان بمعّدل ال�سّ
ينطبق ال�سيء نف�سه عندما يتعّلق الأمر باّتخاذ موقف “متفائل” اأو “مت�سائم”. 
ن�سبة  اأّن  نجد  والجامعة  المدر�سة  اإطار  خارج  الم�ساركة  اإلى  النظر  عند 
منّظمات المجتمع المدني تفوق ن�سبة “المتفائلين”  “المت�سائمين” النا�سطين في 
)الر�سم 14.8(. على غرار ذلك، اإّن ن�سبة ال�سباب العاملين في منّظمة �سبابّية اأدنى 
في اأو�ساط المتفائلين )17%( منها في اأو�ساط المت�سائمين )26%(. في النتيجة، 
ال�سباب لالنخراط  اأّن م�ساعر فقدان الأمن والت�ساوؤم ت�سّكل جزءاً من دافع  يبدو 
والنقابات  ال�سيا�سّية  الأحزاب  ت�سّكل  المدنّي، في حين  المجتمع  منّظمات  في 

العّمالية خيارات اأقّل جاذبّية.
رغم تدّني ن�سبة الع�سويّة في منّظمات المجتمع المدنّي، وعدم ت�سكيل عدد 
ذكُره  الجدير  من  العربّي،  الربيع  في  رئي�سّية  محّركة  قّوة  الموؤ�ّس�سات  هذه  من 
�ساهمت  ال�سابقة:  العقود  في  اإنكاره  يمكن  دوراً ل  لعب  المدنّي  المجتمع  اأّن 
منّظمات حقوق الإن�سان في بناء جيل جديد م�سطلع في مجال الحقوق. وطّورت 
المنّظمات الن�سائّية الجهود الرامية اإلى تعميم مراعاة المنظور الجندرّي، ودافعت 
غط على الحكومات للت�سديق على المعاهدات  عن حقوق المراأة عن طريق ال�سّ
المدنّي على  المجتمع  اإلى ذلك �سغطت منّظمات  اإ�سافة  الدولّية.  والّتفاقات 
مدى عقود لتوفير التعليم على نحو اأف�سل وبنوعّية اأح�سن، الأمر الذي اأنتج بدوره 
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جياًل من ال�سباب ينظر اإلى الحياة نظرة مختلفة عّمن �سبقوه(Halaseh 2012) . وفي 
النتيجة، �ساهموا ب�سورة مبا�سرة وغير مبا�سرة في التغّيرات ال�سيا�سّية والجتماعّية 
الكثير من  اأفريقيا حاليًا. ل يدرك  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  ت�سهدها منطقة  التي 
ب�سبب مجاراتهم مواقف  اأنهم  اأو  الإنجازات على حياتهم،  اأهّمية هذه  ال�سباب 
الجن�سين  بين  الم�ساواة  تحقيق  التزمت  الحكومات  من  العديد  كون   – الدول 
اأّي حال، ل  المدنّي. في  المجتمع  اإنجازات حّققها  يرونها  – ل  اأي�سًا  والتعليم 

تبدو اأّنها تحّفز ال�سباب على زيادة م�ساركتهم في منّظمات المجتمع المدنّي.

اأ�سباب غياب الم�ساركة

لكن  الآخرين.  م�سلحة  لخدمة  ي�ساركون  ال�سباب  كّل  لي�ص  اأّنه  الوا�سح  من 
اإّنهم  قالوا  ال�ستطالع  �سملهم  الذين   )%36( الأ�سخا�ص  ثلث  من  بقليل  اأكثر 
اأو اللتزام لخدمة  اأو �سيا�سّية  اأهداف اجتماعّية  اأبداً بهدف تحقيق  ل ي�ساركون 
م�سلحة الآخرين. عندما �ُسئلوا عن اأ�سباب ذلك، كانت الإجابات متعّددة )الر�سم 
14.9(. �سّرح بع�سهم بب�ساطة اأّنه لي�ص هناك من مبادرة للم�ساركة المدنّية يمكنهم 

الن�سمام اإليها، لأّنهم يعي�سون في الّريف اأو منطقة اأخرى ل وجود فيها لمنّظمات 
تابعة للمجتمع المدنّي اأو لأن�سطة منّظمة �سمن اإطار غير ر�سمّي. من بين هوؤلء 
تا�سلطانت في ريف مراك�ص في  العمر من  الثالثين من  بائعة طعام في  غزلن، 

المغرب. قالت: 

هنا  تجد  موؤّهلين.  غير  هنا  النا�ص  لأّن  مجموعة  اأّي  اإلى  اأن�سّم  لم 
اأ�سخا�سًا اأّميين وغير مثّقفين ل يتابعون ما يجري. ل توجد حمالت 
توعية، ول تاأتي اأّي جمعّية للتحّدث اإلى النا�ص. نحن معزولون،وهذا 
والنا�ص  اأخرى،  اأماكن  في  تاأثير  هناك  يكون  قد  الأمر.  في  ما  كّل 
�سا�سة  على  نراه  ما  �سوى  نعرف  هنا ل  لكّننا  ذلك،  يتحّدثون عن 

.(MA–9) التلفزيون 
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بمنّظمات  يثقون  لذلك، ولأّنهم ل  اأفقًا  يرون  ي�ساركون لأّنهم ل  اآخرون ل 
المجتمع المدنّي، مثل اأيهم البالغ من العمر 24 عامًا، الذي يعمل مهند�سًا ميكانيكّيًا 

في اإربد في الأردن: 

اأنا ل�سُت ع�سواً في اأّي من المنّظمات اأو الجمعّيات لأّنني ل اأثق بهذه 
اإّنهم يعتمدون على غ�سل دماغ ال�سباب ويحاولون  المجموعات. 
وي�ستغّلون  روؤو�سهم  في  الأفكار  يزرعون  تفكيرهم.  طريقة  تغيير 

 .(JO–3) احتياجاتهم
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ال�سوؤال 163 “ما الأ�سباب العملّية لتجنبك الم�ساركة في م�ساريع اجتماعّية؟”.
القاعدة الم�ستطّلعون الذين جاوبوا بـ“غير مّتفق على الإطالق” عن اأّي من خيارات الإجابة عن ال�سوؤال 161 )لم 

توؤخذ اإجابة “ل اأعرف” بالعتبار(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

الر�سم 14.9 اأ�سباب غياب الم�ساركة ب�سورة عاّمة

المبادرات في منطقتي قليلة اأو غير موجودة

هي لمنفعة بع�سهم فقط

ل يوجد دعم حكومي

لي�ست منظمة باحتراف

لي�ص هناك منظور م�ستقبلي

اأنا اأكافح لتاأمين متطلبات المعي�سة

ل يوجد دخل من هذا العمل

الكلمة للرجال الأقوياء فقط

يبقى من غير الوا�سح اأين تذهب الأموال

عائلتي ل تريد اأن اأفعل هذا العمل

العمل التطوعي ل ياأتي باأي نتيجة

مّتفق تمامًا مّتفق
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باأّن الحكومة لن تاأخذ مخاوف المجتمع المدنّي يالعتبار.  اآخرون مقتنعون 
اإحداهم رنيم، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاماً من �سور في لبنان:

اأنا ل اأفّكر في اأّي �سيء اآخر،  هّمي الوحيد حالّيًا هو اإنهاء درا�ستي. 
ولم اأن�سّم اأبداً اإلى مجموعات اأو منّظمات. في بلدان اأخرى، ت�ساعد 
راأيهم،  عن  التعبير  على  النا�ص  المماثلة  والمنّظمات  الجمعّيات 
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الر�سم 14.10 اأ�سباب غياب الم�ساركة وفق كّل بلد على حدة

الالجئون 
ال�سورّيون

المغرب الأردنتون�ص لبناناليمن البحرينم�سرفل�سطين

ال�سوؤال 163 “ما الأ�سباب العملّية لتجنبك الم�ساركة في م�ساريع اجتماعية؟”.
القاعدة الم�ستطَلعون الذين جاوبوا بـ“غير مّتفق على الإطالق” عن اأّي من خيارات الإجابة عن ال�سوؤال 161 )لم 

توؤخذ اإجابة “ل اأعرف” بالعتبار(.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام.

المبادرات في منطقتي قليلة اأو غير موجودة
اأنا اأكافح لتاأمين متطلبات المعي�سة
ل يوجد دعم حكومي
لي�ص هناك منظور م�ستقبلي
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وينجحون في ذلك. لكن في بلدنا، ل تاأخذ الحكومة راأينا بالعتبار، 
.(LB–9) ل، بل تتجاهله معظم الوقت

بين اأولئك الذين يلتزمون الم�ساركة المدنّية هناك اأي�سًا الأ�سخا�ص الذين ينا�سلون 
لأّنهم  الم�ساركة  النتيجة  في  ي�ستطيعون  ل  والذين  ال�سهرّية،  احتياجاتهم  لتاأمين 
اإلى الكثير  اإلى عملهم لتاأمين احتياجات الأ�سرة. هذه هي الحال بالن�سبة  يذهبون 
من ال�سباب الذين يعانون من الأزمات الناجمة عن الحرب. وفق مروان وهو �سائق 

اأجرة متزّوج يبلغ من العمر31 عامًا من تعز في اليمن:

التي  اأّي مجموعة حّتى الآن، رغم عدد من الدعوات  اإلى  اأن�سّم  لم 
هّمي  جميعها...  رف�سُتها  لقد  مختلفة.  منّظمات  من  اإلّي  ُوّجهت 
جّيدة،  معي�سّية  وظروف  لها  الغذاء  توفير  كيفّية  عائلتي:  الوحيد 
ال�سوارع. كّل ما  المت�سّولين والم�سّردين في  اأرى  خ�سو�سًا عندما 

.(YE–10) اأريده حماية عائلتي بكّل قّوتي

قال اأحمد، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 22 عامًا، ولجئ �سورّي في بيروت، 
في لبنان:

الآن  تت�ساعد. نحن م�سطّرون  والأحداث  كثيراً،  الو�سع  تغّير  لقد 
اإلى العمل لأكثر من نوبة واحدة من اأجل دعم عائالتنا و�سط ظروف 
على  قادراً  اأعد  ولم  المدر�سة،  غادرُت  والمكلفة.  البائ�سة  الحياة 
روؤية اأ�سدقائي دائمًا. لي�ص لدّي الوقت الكافي لالن�سمام اإلى اأّي من 

.(LB / SY–2) الحركات اأو المنّظمات ب�سبب الظروف الحالّية

اأ�سباب غياب الم�ساركة على الم�ستوى الوطنّي تتوّزع الإجابات  عند تحليل 
بالت�ساوي تقريبًا كما الحال في العّينة الإقليمّية، مع ا�ستثناءات قليلة )الر�سم 14.10(. 
يذكر ال�سباب في اليمن والبحرين غياب اأو ندرة المبادرات بالقرب من اإقامتهم �سببًا 
لذلك. من الالفت اأّن الجواب “اأنا اأكافح لتاأمين متطلبات المعي�سة” لي�ص ال�سبب 
المذكور في معظم الأحيان لدى الالجئين ال�سوريّين. وفي فل�سطين، يرى ال�سباب 
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اأّن غياب الدعم الحكومّي �سبب مهّم لمتناعهم عن الم�ساركة المدنّية. فقوانين 
المنّظمات غير الحكومّية �سارمة هناك، كما هي الحال في البحرين وم�سر حيث 
ازدادت القيود المفرو�سة على منّظمات المجتمع المدنّي على نحو كبير بعد الربيع 

العربي.

خال�سة

تك�سف هذه الدرا�سة عن النفتاح العاّم اإزاء الم�ساركة المدنّية في اأو�ساط ال�سباب 
في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اإذ ي�سّرح نحو ثلثي الأ�سخا�ص الذين 
تّمت مقابلتهم باأّنهم ي�ساركون لتحقيق اأهداف اجتماعّية اأو �سيا�سّية اأو يتطّوعون 
وال�سعفاء  الفقراء  كم�ساعدة  الق�سايا،  بع�ص  كانت  الآخرين.  م�سلحة  لخدمة 
في  التطّوعية  الأن�سطة  من  متنّوعة  تلتها مجموعة  �سعبّية،  الأكثر  البيئة،  وحماية 
حّلت  ال�سيا�سّية.  غير  اأو  بالخيرّية  وا�سع  نطاق  على  ت�سنيفها  يمكن  مجالت 
الأن�سطة  بين  الأدنى  المرتبة  التغيير الجتماعّي وال�سيا�سّي في  لتحقيق  الم�ساركة 
عبة لاللتزام في المجتمع المدنّي لدوافع �سيا�سّية،  اإلى الظروف ال�سّ المدنّية نظراً 
فحيث  مفاجئًا،  ذلك  يكن  لم  الدرا�سة.  �سملتها  التي  البلدان  معظم  في  وذلك 
ما في  ق�سّية  اأجل  الن�سال من  ي�سّكل  م�سّددة،  لرقابة  المدنّية  الم�ساركة  تخ�سع 

الأ�سا�ص فعاًل �سيا�سّيًا بحّد ذاته.
اأّنهم  يبدو  معّينة،  ق�سايا  للم�ساركة في  ال�سباب م�ستعّدون عاّمة  اأّن  في حين 
الثلث  ي�ساركون  الذين  اأولئك  بين  اإطار موؤ�ّس�ساتّي. من  اإزاء ذلك في  ترّدداً  اأكثر 
فقط ي�ساركون عبر منّظمات المجتمع المدنّي. يّت�سح هذا التوّجه على نحو اأكبر 
عند النظر اإلى المكانة الجتماعّية للم�ستطَلعين: ال�سباب الذين ينتمون اإلى فئات 
يميلون  لكّنهم  تطّوعي،  اأ�سا�ص  على  الم�ساركة  اإلى  اأكثر  يميلون  عليا  اجتماعّية 
اأّن  الر�سمّية، في حين  المدنّي  المجتمع  اإلى منّظمات  النت�ساب  اإلى  اأقّل  ب�سورة 
ميٌل لدى  اأي�سًا  الّدنيا. هناك  الفئات الجتماعّية  ال�سباب من  ينطبق على  العك�ص 

هوؤلء اإلى ال�سعور بفقدان الأمان وبالت�ساوؤم.
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اأّن �سباب اليوم في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  على هذا ال�سعيد، ل �سّك 
كانت  الأقدم،  الأجيال  اإلى  فبالن�سبة  ال�سابقة.  الأجيال  عن  يختلفون  اأفريقيا 
اأو  كنقابة  الر�سمّي  المدنّي  للمجتمع  تابعة  منّظمة  اإطار  في  المدنّية  الم�ساركة 
حزب �سيا�سّي جزءاً من الكفاح �سّد ال�ستعمار. في ذلك الوقت، كان يدير هذه 
المنّظمات �سّكان المدن الكبرى الذين ينتمون اإلى الطبقات العليا. مع التغّيرات 
اإ�سافة  ال�سباب واأهدافهم.  قيم  اأي�سًا  تغّيرت  المنطقة،  ال�سيا�سّية والجتماعّية في 
قب�سة  على  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  ال�ستبدادّية  الأنظمة  اإبقاء  اإّن  ذلك،  اإلى 
حازمة على منّظمات المجتمع المدنّي، اإلى جانب التنازلت التي قبلتها الأخيرة، 
اأفقدت هذه الموؤ�س�سات الكثير من جاذبّيتها في نظر ال�سباب الراغبين في اللتزام 

في بع�ص الق�سايا.
بغية فهم دور ال�سباب في الم�ساركة المدنّية من المهّم تو�سيع تعريف المجتمع 
المدنّي، وذلك بالإقرار باأّنه ل يقت�سر على الهيكلّيات الهرمّية الر�سمّية والمنّظمات 
فقط، كما ل يقت�سر ن�ساط المجتمع المدنّي على المنّظمات غير الحكومّية اأو منّظمات 
المجتمع المدني. فال�سباب في الأنظمة ال�ستبداديّة والمغلقة يجدون �سباًل للم�ساركة 
من تلقاء اأنف�سهم ليلتزموا في الق�سايا الجتماعّية اأو ال�سيا�سّية. وفي حين اأّنه من ال�سهل 
درا�سة ن�ساط المجتمع المدنّي الكال�سيكّي ودعمه، لن يحّقق ذلك تغييراً اإيجابّيًا بحّد 
طة  ذاته. قد يكون النظر اإلى المجتمع المدنّي با�ستخدام مفهوم “المواطنّية المن�سَّ
اأو النا�سطة”، الذي يتجاوز اعتبار الم�ساركة المدنّية منتجًا للمنّظمات والهيكلّيات 

.(Durac and Cavatorta 2015: 178ff) الر�سمّية، اأمراً يِعد اأكثر بالخير
للم�ساركة  ال�سباب  ا�ستعداد  بين  الفجوة  هذه  ول�سّد  العملّي،  الم�ستوى  على 
واإحجامهم عن اللتزام �سمن منّظمة ما، ينبغي لمنّظمات المجتمع المدنّي الوطنّية 
اأن تنظر في كيفّية الو�سول اإلى النا�سطين �سمن الحّيز غير الر�سمّي للمجتمع المدنّي، 
المجتمع  لدعم  الغربّية  الإ�ستراتيجّيات  على  نف�سه  الأمر  ينطبق  معهم.  والتعاون 
المدنّي، التي ت�ستهدف عادة منّظمات المجتمع المدنّي الر�سمّية. اإذا كان الإطار 
ال�سعبّية  التّيارات الجتماعّية  اأّن دعم  الت�سريعّي المحّلي ي�سمح بذلك، فال �سّك 
المنت�سرة اأمٌر ي�ستحّق عناء المحاولة. من �ساأن هذا النهج ال�ّسماح، اإلى جانب تاأمين 
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َثّم و�سع الم�سروع  اأكبر واأكثر تمثياًل من المجتمع ومن  اإلى جزء  و�سول الدعم 
المعنّي على اأر�سّية اأكثر اأمانًا، بتمكين وت�سجيع م�ساركة ال�سباب الم�ستعّدين، كما 
قد تبّين، لاللتزام في مجموعة متنّوعة من الق�سايا، لكّنهم يفتقرون في اأحيان كثيرة 
اإلى منّظمات  اأّنهم غير مقتنعين بفكرة النت�ساب  اأو  اإلى القدرة على فعل ذلك، 

المجتمع المدنّي المتوّفرة.



الق�سم الرابع

مقارنة ال�سباب
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15

 درا�سة موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت 
ودرا�سة “�سيل” الألمانيّة

َمتيا�ص األِبرت ويورغ ِغرِتل

ال�سرق  منطقة  في  ال�سباب  المعي�سّي ومواقف  الو�سع  الدرا�سة  ت�ستك�سف هذه 
وتر�سم �سورة  البيانات،  من  غنّيًا  توّفر مخزونًا  اأفريقيا. وهي  و�سمال  الأو�سط 
الأو�ساع  مقارنة  ال�سهل  من  لي�ص  اأّنه  المنطقة. رغم  في  ال�سباب  لجيل  دقيقة 
والمواقف بين الدول، اأقّله عبر منطقة ما اأو بين بلدان �سمن منطقة ما وبلدان 
الدرا�سة  نتائج هذه  فمقارنة  الدرا�سة.  ت�ستحّق  مقارنة  فاإّنها  اأخرى خارجها، 
وجوانبها الهيكلّية، مع تلك التي �سدرت عن درا�سة ال�سباب التي اأجرتها �سركة 
(Shell Youth Study)، ت�سمح بالتفكير في هذه الم�ساريع كّل  “�سيل” الألمانّية 
المقاربة، على �سبيل  على حدة، عبر عالقتها بع�سها ببع�ص.1 ت�ساعد مثل هذه 
المثال، على ا�ستنباط المزيد من الأفكار من بيانات معّينة. ماذا يعني، على �سبيل 
المثال، اأن ي�سّرح 25% ال�سباب في بلد ما باأّنهم مهتّمون بال�سيا�سة؟ هل هذه 

ُكّلفت درا�سة “�سيل” لل�سباب (Shell Jugendstudie) من قبل الفرع الألماني ل�سركة النفط والغاز   1
Shell اإجراء م�سح لل�سباب. اإّنها درا�سة م�ستقّلة و�ساملة لأو�ساع المعي�سة ومواقف ال�سباب في 

.Jugend 2015: 17. Shell Jugendstudie (Shell 2015) :األمانيا. ُن�سرت الدرا�سة الأخيرة تحت ا�سم
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الجدول 15.1 األمانيا والدول العربيّة: الأ�سرة

الالجئون ال�سورّيوناأ(اليمنالمغربم�سرفل�سطينلبنانالأردنتون�صالبحريناألمانيا

عدد اأفراد الأ�سرة
13111101115واحد

24337153129اثنان

60426329713080631641بين ثالثة وخم�سة

4543363276516358145�سّتة واأكثر

الو�سع ال�سكنّي
60929086938591938054مع الوالدين

167612514851930مع �سريك حياتي

13111101115بمفردي

9010000104في �سّقة م�ستركة مع اأ�سدقاء

اأهّمية الأ�سرة
62819692909389939095الإن�سان بحاجة اإلى اأ�سرة

221037546762في و�سع المرء اأن يعي�ص بمفرده

1410111022عندما يعي�ص المرء بمفرده �سيكون اأكثر �سعادة بالتاأكيد 

14611423022ل�ست متاأكداً

الأولد
41588287848983868893الإن�سان بحاجة اإلى اأولد

36271387481184بو�سع المرء اأن يعي�ص �سعيداً من دون اأولد

4411111111عندما يعي�ص المرء من دون اأولد �سيكون اأكثر �سعادة بالتاأكيد 

181244868233غير متاأّكد

تربية الأولد
14214645383730273555بالطريقة نف�سها تمامًا

59382424393528482632تقريبًا بالطريقة نف�سها

19392321202234203010بطريقة مختلفة

62710379583بطريقة مختلفة جّداً

العالقات بين الأجيال
54702845394539653350حالّيًا: متناغمة

34111012121568912في الم�ستقبل: متداعية

الأ�سئلة 3، 15، 16، 133، 138، 139، 142، 143.
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الجدول 15.1 األمانيا والدول العربيّة: الأ�سرة

الالجئون ال�سورّيوناأ(اليمنالمغربم�سرفل�سطينلبنانالأردنتون�صالبحريناألمانيا

عدد اأفراد الأ�سرة
13111101115واحد

24337153129اثنان

60426329713080631641بين ثالثة وخم�سة

4543363276516358145�سّتة واأكثر

الو�سع ال�سكنّي
60929086938591938054مع الوالدين

167612514851930مع �سريك حياتي

13111101115بمفردي

9010000104في �سّقة م�ستركة مع اأ�سدقاء

اأهّمية الأ�سرة
62819692909389939095الإن�سان بحاجة اإلى اأ�سرة

221037546762في و�سع المرء اأن يعي�ص بمفرده

1410111022عندما يعي�ص المرء بمفرده �سيكون اأكثر �سعادة بالتاأكيد 

14611423022ل�ست متاأكداً

الأولد
41588287848983868893الإن�سان بحاجة اإلى اأولد

36271387481184بو�سع المرء اأن يعي�ص �سعيداً من دون اأولد

4411111111عندما يعي�ص المرء من دون اأولد �سيكون اأكثر �سعادة بالتاأكيد 

181244868233غير متاأّكد

تربية الأولد
14214645383730273555بالطريقة نف�سها تمامًا

59382424393528482632تقريبًا بالطريقة نف�سها

19392321202234203010بطريقة مختلفة

62710379583بطريقة مختلفة جّداً

العالقات بين الأجيال
54702845394539653350حالّيًا: متناغمة

34111012121568912في الم�ستقبل: متداعية

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تغّطي البيانات الفئة العمريّة من 
16 اإلى 25 �سنة. تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص اأعلى درجة لكّل �سف. اأ( الالجئون ال�سوريّون في لبنان.
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منطقة  داخل  لي�ص  الأرقام  تقييم ومقارنة هذه  المفيد  من  قليلة؟  اأو  كبيرة  ن�سبة 
للمقارنات  اأي�سًا  اأخرى. يمكن  النتائج في مناطق  اأي�سًا في �سوء  اإّنما  ما فقط، 
ماذا  مفيدة.  تكون  اأن  منهجّيًا،  و�سليمة  م�سمونة  كانت  حال  في  المبا�سرة، 
عدد  في  ال�سباب  بين  التفاوؤل  م�ستويات  تفوق  اأن  المثال،  �سبيل  على  يعني، 
من الدول العربّية با�ستمرار م�ستوياتها في اأو�ساط ال�سباب في األمانيا، في حين 
القت�سادّية؟  الناحية  من  بم�ستقبلهم  يتعّلق  فيما  اأقّل  م�سكالت  هوؤلء  يعاني 
مع  اأفريقيا(  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  )اأي  ما  لمنطقة  مقارنة �سورة  اإّن 
مقارنة  تقت�سي  ممار�سة عقيمة  لي�ست مجّرد  األمانيا(  )اأي  دولة واحدة  �سورة 
المزيد  اإلقاء  ت�ساعد على  بل  و�سيا�سّية مختلفة،  لأنظمة جغرافّية  تابعة  كيانات 
وء على الختالفات داخل منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، كما  من ال�سّ
بع�ص  بين  اأكبر  ت�سّجل اختالفات  التي  الق�سايا  وء على مجموعة من  ال�سّ ت�سّلط 
)هنا الجدول 15.1( البلدان �سمن منطقة واحدة، منها بين بع�ص الدول العربّية 

واألمانيا. الفردّية 
موؤ�ّس�سة  اأجرتها  التي  ال�سباب  درا�سة  مع  مقارن  تحليل  اإجراء  عمداً  اخترنا 
“�سيل” الألمانّية )Shell Youth Study(. منذ بدايتها في 1953، األهمت مجموعة 
من الدرا�سات ال�ستق�سائّية ال�سباب في عدد من البلدان، لي�ص ب�سبب �سمولّيتها 
اأ�سيق، وجدت  تثيره. على م�ستوى  الذي  العاّم  ال�سجال  اأي�سًا لحّدة  اإّنما  فقط، 
م�سح  اإلى  “�سيل” طريقها  ا�ستطالع  في  الم�ستخدمة  والأ�سئلة  الجوانب  بع�ص 
يتناول  للمقارنة.  �سليمًا  اأ�سا�سًا  يوّفر  ما  اأفريقيا،  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
)م�سيراً على وجه  الدرا�ستين  بين  الت�سابه والختالف  اأوجه  باإيجاز  الف�سل  هذا 
في  الألمانّية  “�سيل”  �سركة  اأ�سدرتها  لل�سباب  درا�سة  اأحدث  اإلى  الخ�سو�ص 
التركيز على خم�سة مو�سوعات: خ�سائ�ص  مع  روؤاهما،  يناق�ص  ثّم   ،)2015
“ال�سباب”، الأ�سرة والأجيال، الأو�ساع القت�سادّية، ال�سيا�سة والدولة، الت�ساوؤم 

الثقة. اأو 
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الجدول 15.2 ال�سباب الألمان والعرب: اأفكار وروؤى عن الحياة ال�سخ�سيّة

البلدان العربيّة 
)المرتبة(

األمانيا 
)المرتبة(

البلدان العربيّة 
)%(

األمانيا: 
الم�سلمون )%(

األمانيا: 
المجموع )%(

118654610الإيمان باهلل 

25565231احترام القانون والنظام 

31546966اأن يكون لدي �سريك حياة يمكنني الوثوق به 

417512812تحقيق م�ستوى معي�سة مرتفع

53494841اأن اأ�سارك في حياة عائلية جّيدة 

512492820تحقيق اأمان اأكبر

711462821اأن اأعي�ص حياة �سحية عن وعي

81446666اأن يكون لدي اأ�سدقاء ممتازون يقدرونني ويتقبلونني

8204456اأن اأكون فخوراً بتاريخ بالدي

1014421715اأن اأت�سرف بوعي بيئي في اأي ظرف

108423726اأن اأكون مجتهداً ومثابراً وطموحًا

106424230ال�ستمتاع بالحياة قدر الإمكان

1042اأن اأكون م�ستقاًل ماليًا عن الآخرين 

63830اأن اأكون م�ستقاّلً عن الآخرين

1410392722اأن اأتوا�سل مع الآخرين 

158352526تطوير خيالي واإبداعي الذاتي

1615302113الت�سامح مع الآراء التي لم اأتفق معها فعليًا

1729العمل با�ستقاللية عن ن�سائح الآخرين

44036العي�ص والت�سّرف با�ستقاللية

1815242113م�ساعدة النا�ص المهم�سين والمنبوذين اجتماعيًا

1913252416ال�سماح لم�ساعري بتوجيه قراراتي

202315112اأن اأتجنب التطّبع بنمط الحياة الغربية

202215144امتالك ال�سلطة وممار�سة النفوذ

تحقيق اأجندتي الخا�سة حتى اإن كانت �سد م�سلحة 
الآخرين

221912179

23211085الم�ساركة في المجالت ال�سيا�سية

ال�سوؤال 131 “نحن، الأفراد، لدينا ت�سورات وروؤى حول حياتنا ال�سخ�سية ومواقفنا و�سلوكنا. اإذا فكرت في 
اإليك، با�ستعمال �سّلم من 1 = غير مهّمة على  بالن�سبة  النقاط  اأهمية هذه  الإنجازات الممكنة في حياتك، فما 

الإطالق اإلى 10 = مهمة للغاية؟” البلدان العربّية = “مهّمة للغاية” / األمانيا = مهّمة جّداً”.
اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. ل ترتبط كّل  اإلى 25 عامًا. قد ترد  الفئة العمرّية من 16  البيانات  مالحظة تغّطي 
الأ�سئلة المذكورة بالطريقة نف�سها بال�ستبانة الألمانّية اأو العربّية. ُحّدد زوجان من الأ�سئلة المت�سابهة تقريبًا بخّط 
اأّن خيارات الإجابة في ال�ستبانتين  الن�سخة الألمانّية. كما  ال�سابق. والثاني من كّل زوج هو  مائل في الجدول 
تختلف. ُعر�ست �سبعة خيارات محتملة على الم�ستطَلعين الألمان. اأدنى قيمة هي “غير مهّمة”، واأعلى قيمة )7( 
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هي “�سديدة الأهّمية”. من ناحية اأخرى، كان على الم�ستطَلعين في بلدان منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
“غير مهّمة على الإطالق”، واأعلى قيمة )10( لخيار  اأدنى قيمة )1( لخيار  الختيار بين ع�سرة متغّيرات، مع 
“مهّمة للغاية”. وفقًا لذلك، ل يمكن اإجراء مقارنة مبا�سرة للتقييمات. مع ذلك، ونظراً اإلى توّفر اإمكانّية ق�سوى 
لتمييز الم�ستطَلعين بو�سع �سبعة خيارات على مقيا�ص واحد، وكون الدللت اللغويّة للمعيارْين في كلتا ال�ستبانتين 
قابلة للمقارنة )“مهّمة للغاية” و“�سديدة الأهّمية”(، تبدو المقارنة بترتيب خيارات العنا�سر/ الإجابات بناء على 

ن�سبة المقايي�ص المقابلة )10 اأو 7( ممكنة ومفيدة.

الأ�سا�ص المفاهيمّي

الكّمية  الأ�ساليب  الأدوات، ومزيجًا من  الحالّية مجموعة من  الدرا�سة  ت�ستخدم 
“�سيل” (Shell Youth Study). �سجلت الأخيرة،  والنوعّية الم�ستوحاة من درا�سة 
بف�سل ممار�ستها الممتّدة منذ زمن طويل، التغييرات وحللتها مع مرور الوقت، في 
حين اأّن درا�سة منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا كناية عن َم�سح اأُجري لأّول 
مّرة، ما يجعل نتائجها مقتطفًا �سريعًا عن الو�سع الراهن. تت�سارك بع�ص المو�سوعات 
مع الدرا�سة الألمانّية )على �سبيل المثال المواقف اإزاء ال�سيا�سة والتفاوؤل والت�ساوؤم اإزاء 
ة بمنطقة  الم�ستقبل(، لكّنها تتمّتع اأي�سًا بهيكلّيتها الم�ستقّلة، وتت�سّمن اأق�سامًا خا�سّ
الربيع العربّي(.  اإزاء  اأفريقيا )على �سبيل المثال المواقف  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
لكّن الت�ساميم الرئي�سّية للدرا�سة مت�سابهة بما فيه الكفاية، ليكون التحليل المقارن 
راً وواعداً في اإنتاج المعلومات التي ت�سمح بتحديد اإطار نتائج كّل من الدرا�ستين  مبرَّ
في �سوء الأخرى. جمع ا�ستطالع “�سيل” (Shell Youth Study) لعام 2015 اآراء 
اإلى مقابالت، وجهًا  اأعمارهم بين 12 و25 �سنة، ا�ستناداً  2,558 �ساّبًا تتراوح 
اأُجري العمل   .(CAPI) اأُجريت كمقابالت �سخ�سّية بم�ساعدة الكمبيوتر  لوجه، 
اأجرته  الَم�سح الذي  اأوائل 2015. في المقابل، �سمَل  الميدانّي والمقابالت في 
موؤ�ّس�سة فريدري�ص اإيبرت 9000 �ساّب تتراوح اأعمارهم بين 16 و30، ُقوبلوا في 
اأوائل �سيف 2016 )الملحق 1: المنهجية(. ليكون من الممكن اإجراء مقارنة بين 
العّينات، ُعّدلت التركيبة العمرّية وُح�سرت في ال�سباب الذين تتراوح اأعمارهم بين 
16 و25. لذا، �سملت العّينات الفرعّية التي قي�ست 1,893 �ساّبًا األمانّيًا و6,133 
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�ساّبًا من ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. في النتيجة، تختلف النتائج هنا قلياًل عن 
في  المعرو�سة  والنتائج   (Shell Youth Study) ”سيل�“ درا�سة  في  المن�سورة  تلك 

الف�سول ال�سابقة.

َمن هم “ال�سباب”؟

يختلف مفهوم “ال�سباب” في مناطق مختلفة من العالم. لكّن القا�سم الم�سترك في 
كّل مكان اأّن هذا المفهوم يمّثل مرحلة الحياة التي تمتّد بين الطفولة من جهة، و�سّن 
عب تحديد هذه المراحل بحّد ذاتها بتعابير  الر�سد من جهة اأخرى. رغم اأّنه من ال�سّ
اإلى مرحلة ال�سباب  ُي�سار  اأّنه غالبًا ما  “المراهقة” على  مو�سوعّية، ي�سّدد مفهوم 
ل المرء اإلى �سخ�ص را�سد. وفي حين ل يزال  بتعابير اإجرائية على اأّنها مرحلة تحوُّ
يخ�سع النتقال من الطفولة اإلى المراهقة ومن المراهقة اإلى �سّن الر�سد، في عدد من 
الحالت، اإلى تقاليد انتقالّية تقليدّية ودينّية، تتمايز المرحلة النتقالّية من ال�سباب 
اإلى �سّن الر�سد في المجتمعات الحديثة بالجمع بين خطوات عملّية عّدة كالخروج 
من النظام التعليمّي، ودخول �سوق العمل، واإقامة عالقة مع �سريك الحياة، وتاأ�سي�ص 

عائلة.
بعد ال�ستعمار مرتبطة  ما  الأوروبّية ودول  الدول  بين  قد تكون الختالفات 
بت�سل�سل اأو تكوين مختلف لهذه الخطوات، وبحقيقة اأّنه ُتوؤّجل بع�ص الخطوات 
على نحو موؤّقت، وتتباعد بع�سها عن بع�ص في م�سار حياة ال�سباب. ُتختبر المراحل 
المنفردة اأكثر فاأكثر بمعزل عن بع�سها بع�سًا كالخروج من النظام التعليمّي )خ�سو�سًا 
فيما يتعّلق بم�ستويات التعليم العالي(، والدخول اإلى �سوق العمل، وتطوير �سراكة 
ة به في المجتمعات ال�سناعّية يتخّطى  قوّية. حالّيًا اأ�سبح تاأ�سي�ص الفرد لعائلة خا�سّ
في اأحيان كثيرة �سّن الثالثين. تزداد نقاط التحّول بين المراهقة و�سّن الر�سد ت�سوي�سًا؛ 
بات هناك عدد متزايد من ال�سباب الذين ل يحّققون هذا التحّول في كّل خطواته 
تتاألّف من فرد واحد، راجع الجدول  التي  )على �سبيل المثال، هناك تزايد لالأ�سر 
15.1(، في حين ظهرت مرحلة ال�سباب في الوقت عينه كنموذج من الثقافة اليومّية 
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يطمح الفرد اإلى بلوغه حّتى في �سّن متقّدمة. رغم اإمكانّية ت�سابه النتائج بين األمانيا 
والدول العربّية، من حيث النتقال اإلى �سّن البلوغ الذي يقع في مرحلة لحقة من 
الحياة، يبدو اأّن هناك فرقًا واحداً وا�سحًا: في حين اأّن المرحلة النتقالّية في األمانيا 
غير وا�سحة، نجد اأّنها خ�سعت في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا للتاأجيل.1 
في حالة األمانيا، تقع المرحلة النتقالّية في وقت لحق من الحياة، مقارنة بما كان 
عليه �سابقًا، لكّن ال�سبب الرئي�سّي لهذا هو زيادة التنّوع بالن�سبة اإلى �سكل وتوقيت 
هذه المرحلة. اأّما في دول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فلم ُي�سهد هذا التنّوع. 
بل على العك�ص، نتيجة الأو�ساع القت�سادّية ال�سعبة التي توؤّدي اإلى �سّح فر�ص عمل 
وتولّد في النتيجة �سعوبات في تاأ�سي�ص اأ�سرة، غالبًا ما يجد ال�سباب اأنف�سهم بالغين 
في حالة انتظار. ن�سير اإلى اأو�ساعهم على اأّنها نوع من “ال�سباب المكبوح” )راجع 
الف�سل 7(. فعدا اأّن هوؤلء ال�سباب يجدون اأنف�سهم في حالة من النتظار، يبدون 
في الوقت نف�سه اأكثر اعتماداً على والديهم وعائالتهم من اأّي وقت م�سى، ويجدون 
�سعوبة متزايدة في تحرير اأنف�سهم، لي�ص من الناحية القت�ساديّة فقط، اإّنما اأي�سًا من 

الناحية العاطفّية وعلى م�ستوى القيم.
اإذا ما األقينا نظرة فاح�سة على القيم، نكت�سف بنية تكاملّية من مجموعات مختلفة 
من ال�سباب )انظر الجدول 15.2(. بالن�سبة اإلى �سباب ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، 
اأهّمية في حياة المرء  ي�سّكل الإيمان باهلل، بفارق كبير، الجانب والإنجاز الأكثر 
في  ة.2  خا�سّ م�ساألة  الإيمان  ُيعّد  الكبيرة،  الأغلبّية  اإلى  بالن�سبة  لكن  ال�سخ�سّية. 
الأهّمية، يتبع الإيمان باهلل الّرغبة في غياب العنف بتحقيق الأمن القت�سادّي. ُعّبر عن 
هاتين النقطتين بالت�سديد على اأهّمية احترام القانون والنظام، وتاأمين م�ستوى معي�سّي 
اإلى تحقيق المزيد من الأمن. فالُبعد الجتماعّي لالأمن م�سيرّي  مرتفع، وال�ّسعي 

لة حقيقة اأّن عدداً كبيراً من ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط  ل ُيخفي مفهوم المراهقة الموؤجَّ  1
يتّم  ذلك،  من  بدًل  الإطالق.  على  المراهقة  يعي�سون  ل  ال�ساّبات،  ول�سّيما  اأفريقيا،  و�سمال 

“تخّطيها” ب�سبب اللتزام العملّي المبا�سر في اإدارة �سوؤون الأ�سرة بعد نهاية مرحلة الطفولة.
اأن تكون متدّينًا ل يعني بال�سرورة اأن تكون اأقّل تقّباًل لالآخر. ففي حين اأن ال�سباب في األمانيا   2
اأقل تدينًا بكثير من ال�سباب في بلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، فهنالك مجموعة اأ�سغر 
معها” )انظر  نّتفق  التي ل  الآراء  “تقّبل  المهم جداً  اأنه من  ترى  الألمانيين  ال�سباب  بكثير من 

الجدول 2.15(.



409

درا�سة موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت ودرا�سة “�سيل” الألمانّية 

اأي�سًا، على غرار وجود �سريك موثوق به، وحياة اأ�سرّية جّيدة، واأ�سدقاء حميمّيين 
ال�سباب الألمان، تبدو الجوانب الجتماعّية هي  اإلى  بالن�سبة  )راجع الف�سل 3(. 
الأكثر اأهّمية كالح�سول على �سريك حياة موثوق به، واأ�سدقاء حميمّيين، وحياة 
ل م�سوؤولّية حياته واأفعاله، واإلى  اأ�سريّة جّيدة. يتبع هذه الجوانب �سعُي الفرد اإلى تحمُّ
عي�ص حياة م�ستقّلة. في النتيجة، اإّن فعل ما يفعله الآخرون هو اأقّل اأهّمية. ي�سمح 
هذا، اإلى جانب الأهداف ال�سخ�سّية في الجتهاد والعمل ال�ساّق من جهة، وتطوير 
المرء خياله وقدراته الإبداعّية من جهة اأخرى، بالعتماد اأقّل على الروابط العائلّية، 
وباإف�ساح المجال للتجارب ال�سخ�سّية، وبالم�ساعدة على ال�ستعداد للخطوة التالية: 
الدخول في �سوق العمل التناف�سّية. اإّن القيم التي يحتفظ بها المراهقون الم�سلمون 
الألمان مهّمة، لأّنها تك�سف عن تاأرجحهم بين �سباب منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا وال�سباب الألمان. فهم ي�سّجلون، على �سبيل المثال، ن�سبة عالية من التوافق 
مع ال�سّبان الألمان الآخرين بالن�سبة اإلى الجوانب الأهّم التي �سّجلت المرتبة الأعلى، 
اأّنهم ي�سّكلون �سلة  وهي وجود �سريك حياة موثوق به واأ�سدقاء حميمّيين. كما 
و�سل بين المواقف، بمعنى اأّنهم يحتّلون مرتبة ما في الو�سط بين �سباب منطقة ال�سرق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا والألمان غير الم�سلمين، بالن�سبة اإلى اأهّمية تحقيق م�ستوى 
معي�سّي مرتفع وتقبُّل اآراء الآخرين. في المقابل، اإّن الإيمان باهلل واحترام القانون 

والنظام مهّمان بالن�سبة اإلى الم�سلمين الألمان بقدر ال�سباب في العالم العربّي.

الأ�سرة والأجيال

تختلف التركيبة الأ�سرّية في األمانيا وبلدان ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا اختالفًا 
تاّمًا. ففي اأو�ساط ال�سباب الألمان، يعي�ص اأكثر من الثلث في اأ�سرة مكّونة من �سخ�ص 
غيرة ا�ستثناًء في دول ال�سرق الأو�سط  اأو �سخ�سين، في حين ت�سّكل هذه الأ�سر ال�سّ
و�سمال اأفريقيا )انظر الجدول 15.1(. يرتبط هذا مبا�سرة بالو�سع ال�سكنّي. فبا�ستثناء 
الالجئين ال�سورّيين، يعي�ص اأكثر من 80% من �سباب منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا مع والديهم، ول يعي�ص اأحد تقريبًا بمفرده اأو في م�سكن م�ستَرك. من الوا�سح 
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الجدول 15.3 األمانيا والدول العربيّة: القت�ساد والفئات الجتماعيّة

الالجئون ال�سوريّوناليمن المغرب م�سر فل�سطين لبنان الأردنتون�صالبحريناألمانيا 

الو�سع القت�سادّي
1125498910630جّيد جّداً 

69676263635162763211جّيد ن�سبيًا

1662522252723163844�سّيئ ن�سبيًا

4296413532745�سّيئ جّداً

الفئات الجتماعيّة
110302092026505694الفئات الّدنيا

222292318282923235الفئات المتو�ّسطة الّدنيا

3013252636272512151الفئات المتو�ّسطة

253614222917131250الفئات المتو�ّسطة العليا

1250310878310الفئات العليا

33881121171391041الم�ستطَلع عامل: “نعم” 

Ø البلدان العربيّةØ البلدان العربيّةنمط العمل 
35موّظف حكومي

7010موّظف )مع تاأمين( 

2115عامل )توظيف م�ستمّر(

05اأعمال تجاريّة عائلّية

03يعمل عماًل حّراً مع م�ستوى تعليمّي عاٍل

314عمل حّر: التجارة وغيرها 

05عمل حّر: الزراعة 

37/عامل يومّي

تخيّل مكان العمل المثالّي: “مهّم جّداً”
69518461726750427358عمل اآمن

32587860755954486561تحقيق دخل مرتفع

38457458725237376455وجود اإمكانات لتح�سين الو�سع الوظيفي

52456852695136425649اإمكانية فعل عمل له معنى بالن�سبة اإلي

24376556685035355647ال�سعور باأنني حققت �سيئًا

45306053604834375348ال�ّسعور بتقّبلي لدى الآخرين

46376346624532335346فعل �سيء مفيد للمجتمع 

ة  58415951694932345445اإمكانّية تحقيق اأفكاري الخا�سّ

49444945603832264445عمل يتيح وقت فراغ كاٍف

32255352603929355143خلق عالقات كثيرة مع اأنا�ص اآخرين

29374948604235365248اإمكانّية م�ساعدة الآخرين 

كبيرة” 18/19342532322211112710الثقة حول تنفيذ التطّلعات الوظيفيّة “ثقة تاّمة”/“ثقة 

الأ�سئلة 3، 25، 62، 65، 66، 67، 68، 72، 82، 83، الموؤ�ّسر الطبقّي.
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الجدول 15.3 األمانيا والدول العربيّة: القت�ساد والفئات الجتماعيّة

الالجئون ال�سوريّوناليمن المغرب م�سر فل�سطين لبنان الأردنتون�صالبحريناألمانيا 

الو�سع القت�سادّي
1125498910630جّيد جّداً 

69676263635162763211جّيد ن�سبيًا

1662522252723163844�سّيئ ن�سبيًا

4296413532745�سّيئ جّداً

الفئات الجتماعيّة
110302092026505694الفئات الّدنيا

222292318282923235الفئات المتو�ّسطة الّدنيا

3013252636272512151الفئات المتو�ّسطة

253614222917131250الفئات المتو�ّسطة العليا

1250310878310الفئات العليا

33881121171391041الم�ستطَلع عامل: “نعم” 

Ø البلدان العربيّةØ البلدان العربيّةنمط العمل 
35موّظف حكومي

7010موّظف )مع تاأمين( 

2115عامل )توظيف م�ستمّر(

05اأعمال تجارّية عائلّية

03يعمل عماًل حّراً مع م�ستوى تعليمّي عاٍل

314عمل حّر: التجارة وغيرها 

05عمل حّر: الزراعة 

37/عامل يومّي

تخيّل مكان العمل المثالّي: “مهّم جّداً”
69518461726750427358عمل اآمن

32587860755954486561تحقيق دخل مرتفع

38457458725237376455وجود اإمكانات لتح�سين الو�سع الوظيفي

52456852695136425649اإمكانية فعل عمل له معنى بالن�سبة اإلي

24376556685035355647ال�سعور باأنني حققت �سيئًا

45306053604834375348ال�ّسعور بتقّبلي لدى الآخرين

46376346624532335346فعل �سيء مفيد للمجتمع 

ة  58415951694932345445اإمكانّية تحقيق اأفكاري الخا�سّ

49444945603832264445عمل يتيح وقت فراغ كاٍف

32255352603929355143خلق عالقات كثيرة مع اأنا�ص اآخرين

29374948604235365248اإمكانّية م�ساعدة الآخرين 

كبيرة” 18/19342532322211112710الثقة حول تنفيذ التطّلعات الوظيفيّة “ثقة تاّمة”/“ثقة 



412

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئويّة. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. Ø = المتو�ّسط. تغّطي البيانات الفئة 
العمريّة التي تتراوح بين 16 و25 �سنة. تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص اأعلى نتيجة لكّل �سّف.

الو�سع القت�سادّي )ال�سوؤال 62( “ما تقييمك لو�سعك المادي ال�سخ�سي حاليًا؟”، لنتمّكن من مقارنة هذا ال�سوؤال 
مع العّينة الألمانّية، تجاهلنا اإجابات بـ“ل اأعرف” )742 حالة، 39%(، وح�سبنا التوزيع على مجموع 1,135 

حالة )16 حالة من دون جواب(.
الفئات الجتماعيّة بالن�سبة اإلى هذا الجدول، ُكّيف ح�ساب الموؤ�ّسر الطبقّي بالن�سبة اإلى بلدان منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا مع درا�سة “�سيل” لل�سباب )Shell 2015( ،)Shell Youth Study �ص.430(. بالن�سبة اإلى ح�ساب 
الموؤ�ّسر، يمكن تحقيق حّد اأق�سى من 14 نقطة: 3–6 نقاط = “الفئات الّدنيا”؛ 7–8 نقاط = “الفئات المتو�ّسطة 
الّدنيا”؛ 9–10 نقاط = “الفئات المتو�ّسطة”؛ 11–12 نقطة = “الفئات المتو�ّسطة العليا”؛ 13–14 نقطة = 
“الفئات العليا”. ي�ستند ح�ساب نقاط الموؤ�ّسر اإلى اأربع ركائز متطابقة تقريبًا بالن�سبة اإلى الدرا�ستين: )1( الم�ستوى 
التعليمّي لالأب )ما ي�سل اإلى 6 نقاط(؛ )2( الو�سع القت�سادّي ال�سخ�سّي )ما ي�سل اإلى 3 نقاط. من اأجل ح�ساب 
الموؤ�ّسر الطبقّي، ا�ستخدمت كّل الف�سول الأخرى من هذه الدرا�سة تقييم الو�سع القت�سادّي لالأ�سرة؛ لكن هنا، 
اعُتمد على تقييم الو�سع القت�سادّي ال�سخ�سّي(؛ )3( ملكّية المنازل )ما ي�سل اإلى نقطتين(؛ )4( ت�سنيف الثروة 
)ما ي�سل اإلى 3 نقاط(. تربط درا�سة “�سيل” لل�سباب )Shell Youth Study( ت�سنيف الثروة بالتقدير ال�سخ�سّي لعدد 
الكتب المتوّفرة �سمن الأ�سرة، وتخ�ّص 3 نقاط كحّد اأق�سى لالإجابة بـ“عدد كبير جّداً” و0 نقطة لالإجابة بـ“عدد 
قليل من الكتب”. في المقابل، تطّبق هذه الدرا�سة ثالثة موؤ�ّسرات اأخرى: توّفر الإنترنت، )نقطة واحدة(، التكييف 
ة )3 نقاط(. في النتيجة، من الممكن اإجراء مقارنة، ولكن اأُجريت تعديالت على  الهوائّي )نقطتان(، �سّيارة خا�سّ

3 نقاط من اأ�سل 14، لتكييفها مع �سياق مختلف.
العّينة = 984(؛  العربّية )عدد  البلدان  “يعمل” في  الوظيفّي:  الو�سع  اإلى  الت�سريح  ي�سير هذا  الم�ستطَلع عامل 

“Erwerbstätig” في األمانيا )العدد = 620( )انظر الف�سل 7(. 
نمط العمل )ال�سوؤال 72( اإّن الفئتين “عامل يومّي” و“عمل حّر: قطاع الخدمات” غير موجودتين في عّينة درا�سة 
)Shell Youth Study(. واإّن عدد الحالت في الدول العربّية �سغير جّداً لإنتاج قيم متو�ّسطة  “�سيل” لل�سباب 

معقولة لفئات التوظيف الفردّي.
تخيُّل مكان العمل المثالّي )ال�سوؤال 82( “كيف تت�سور و�سعك الوظيفي وعملك لكي تكون را�سيًا؟” ناأخذ بالعتبار 

الإجابة بـ“مهّم جّداً”.
الثقة حول تنفيذ التطّلعات الوظيفيّة )ال�سوؤال 83( “اإلى اأي مدى اأنت واثق من اإمكانية تحقيق رغباتك ال�سخ�سية 
فيما يخ�ص عملك؟”، �ُسملت الإجابة بـ“واثق تمامًا”، وهي اأعلى قيمة، في الح�ساب. ت�ستخدم درا�سة “�سيل” 
لل�سباب )Shell Youth Study( اأربعة خيارات لالإجابة محّددة م�سبقًا. نعر�ص اأي�سًا هنا اأعلى قيمة وهي “واثق 
�ص لألمانيا هو للتالميذ والمتدّربين وطالب الجامعات. اأّما الرقم الثاني،  جداً”. الرقم الأّول في العمود المخ�سّ

فيمّثل جميع الآخرين.
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اأّن دور الأ�سرة يختلف بين المجتمعات، في حين يزيد الأثر الماأ�ساوّي للتحّولت 
اأفريقيا، ول�سّيما  اإّن بلدان منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  الأخيرة تعقيد الو�سع. 
تلك التي تفتقر اإلى الثروة النفطّية، تعاني �سعوبات اقت�ساديّة حاّدة. فقد ا�سُتنزفت 
اأنظمة الّرعاية الجتماعّية على مدى عقود جراء �سيا�سات اإعادة الهيكلة القت�سادّية 
اليقين  غياب  حالت  اإطار  وفي  الأزمات،  خالل  تقريبًا.  �سيء  كّل  وخ�سخ�سة 
اأ�سا�سّية في  ُتعّد تقليدّيًا موؤ�ّس�سة  – التي  المنت�سرة على نطاق وا�سع، بقيت الأ�سرة 
اأّي وقت م�سى كونها  اأكثر من  – مو�سع ثقة، واعُتمد عليها  المجتمعات العربّية 
اإليهم الأمن  باأغلبّية �ساحقة، والتي تقّدم  التي يثق بها ال�سباب  الموؤ�ّس�سة الوحيدة 

راعات اليومّية والحالت الطارئة. والم�ساعدة لمواجهة ال�سّ
يعتقد 90% من ال�سباب العرب، با�ستثناء البحرينّيين، اأّن المرء بحاجة اإلى اأ�سرة 
ليعي�ص حياة �سعيدة )انظر الجدول 15.1(. في األمانيا، ل يطاول هذا الرقم حّتى ثلثي 
المجيبين. فاأكثر من 20% من ال�سباب الألمان يعتقدون اأّنه باإمكان المرء اأن يعي�ص 
تاأ�سي�ص عائلة  اأّن عدداً كبيراً منهم غير متاأّكدين هل  بمفرده ويكون �سعيداً. كما 
واإنجاب الأطفال من �سروط ال�سعادة. في هذا ال�سدد، اإّن دور الأطفال في عي�ص 
حياة �سعيدة هو اأقّل اأهّمية لدى ال�سباب الألمان منه لدى اأقرانهم في الدول العربّية. 
ر  وي�سغل البحرينّيون الذين يتمّيزون بم�ستويات عالية من الدخل والتعليم والتح�سّ
ا�ستنتاج موؤ�ّسر  موقعًا و�سطّيًا بين الثنين. ل�ستي�ساح العالقة بين الأجيال، يمكن 
التي ترّبوا عليها  اأطفالهم بالطريقة نف�سها  ال�سباب �سيرّبون  ال�سوؤال: هل  مهّم من 
اأطفالهم  ال�سباب في تربية  العربّية، يرغب غالبّية  األمانيا والدول  من والديهم. في 
التي ترّبوا عليها. لكّن ال�سورة تختلف ن�سبيًا في البحرين  تقريبًا بالطريقة نف�سها 
اأطفالهم بطريقة  وم�سر واليمن، حيث يعار�ص نحو 40% الأمر، ويريدون تربية 
الدور  النتائج  تعّزز هذه  اآبائهم. مع ذلك،  اأو مختلفة تمامًا عن  مختلفة نوعًا ما 
�ص لالأ�سرة في المجتمعات العربّية، الذي ين�سبه اإليها الجيل الحديث  الخا�ّص المخ�سّ
اأكثر  ة بكّل جيل خارج نطاق الأ�سرة، فهي  النظر الخا�سّ اأّما وجهات  لل�سباب. 
اإثارة للجدل. فالعالقات بين كبار ال�سّن والأجيال ال�ساّبة تت�سف بحالة من التوّتر. 
اأّما العالقات بين الأجيال التي تتمّيز بحالة من الوئام في اأحيان كثيرة، فتوجد في 
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البحرين والمغرب واألمانيا وبين الالجئين ال�سوريّين فقط. لكّن نحو ثلث ال�سباب 
الألمان ي�سعرون بالرتياب اإزاء العالقات بين الأجيال، فهم على ثقة باأّنها �ستتدهور 

في الم�ستقبل.

الأو�ساع القت�ساديّة

للوهلة الأولى، يقّيم ال�سباب و�سعهم القت�سادّي ب�سورة عاّمة اإيجابيًا، ما يدّل على 
األمانيا والدول العربية و�سفوا و�سعهم  الثلثين في  درجة عالية من الر�سى. نحو 

الجدول 15.4 األمانيا والدول العربيّة: ال�سيا�سة والم�ستقبل

الالجئون ال�سوريّوناليمن المغرب م�سر فل�سطين لبنان الأردنتون�صالبحريناألمانيا

الهتمام بالأمور ال�سيا�سية
8135532490مهتّم جّداً

3966810131924203مهتّم

38212515202738283210مهتّم قلياًل

15726772655740453887ل�ست مهتّمًا

4210208202012163215هل ت�ستعلم عن الأمور ال�سيا�سية؟ “نعم”

921009093967279763152هل ت�ستخدم الإنترنت؟ “نعم”

3964746433اأ)عدد ال�ساعات/اليوم(اأ

الم�ستقبل ال�سخ�سّي
48881711881036اأميل اإلى الت�ساوؤم

61367178726068787649اأميل اإلى التفاوؤل

35572214112924141515نظرة مختلطة، بت�ساوؤم وتفاوؤل

م�ستقبل المجتمع
44292917434519162246اأميل اإلى الت�ساوؤم

51717183575581847854اأميل اإلى التفاوؤل

الأ�سئلة 3، 149، 153، 156، 157، 165، 166.
مالحظة الأرقام معرو�سة بالن�سب المئوّية. قد ترد اأخطاء نتيجة تدوير الأرقام. | تغّطي البيانات الفئة العمرّية التي 

تتراوح بين 16 و25 �سنة. تمّثل الأرقام المكتوبة بالخّط العري�ص اأعلى نتيجة لكّل �سّف. 
عند ح�ساب مّدة ت�سّفح الإنترنت، اأثارت الأرقام الجدل عند عر�سها للمقارنة: بالن�سبة اإلى البلدان العربّية هناك 
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المالّي ال�سخ�سّي بالجّيد ن�سبيًا )الجدول 15.3(. ال�ستثناءان هما الالجئون ال�سوريّون 
فبلدانهما ت�سهد على حّد �سواء حربًا م�ستّمرة، وتعاني من  لبنان واليمنّيون.  في 
التداعيات الإن�سانّية والقت�ساديّة ال�سديدة. ف�ساًل على ذلك، غالبًا ما ي�ستند تقييم 
ال�سباب لو�سعهم القت�سادّي على تفكير ذاتّي نوعًا ما، تحّدده على نحو خا�ّص 
الأو�ساع ال�سكنّية في العي�ص مع الأهل والعتماد على دخلهم. اأّما ال�سباب الذين 
تزّوجوا، فيقّيمون و�سعهم القت�سادّي على نحو مختلف تمامًا، اإذ يرونه في الغالب 
اإلى الأمور عن كثب، نكت�سف  اإذا ما نظرنا  )انظر الف�سل 7(.  اأو �سّيئًا جّداً  �سّيئًا 
ففي  العربية.  والدول  األمانيا  داخل  العميقة  القت�سادّية  الجتماعّية  التق�سيمات 

الجدول 15.4 األمانيا والدول العربيّة: ال�سيا�سة والم�ستقبل

الالجئون ال�سوريّوناليمن المغرب م�سر فل�سطين لبنان الأردنتون�صالبحريناألمانيا

الهتمام بالأمور ال�سيا�سية
8135532490مهتّم جّداً

3966810131924203مهتّم

38212515202738283210مهتّم قلياًل

15726772655740453887ل�ست مهتّمًا

4210208202012163215هل ت�ستعلم عن الأمور ال�سيا�سية؟ “نعم”

921009093967279763152هل ت�ستخدم الإنترنت؟ “نعم”

3964746433اأ)عدد ال�ساعات/اليوم(اأ

الم�ستقبل ال�سخ�سّي
48881711881036اأميل اإلى الت�ساوؤم

61367178726068787649اأميل اإلى التفاوؤل

35572214112924141515نظرة مختلطة، بت�ساوؤم وتفاوؤل

م�ستقبل المجتمع
44292917434519162246اأميل اإلى الت�ساوؤم

51717183575581847854اأميل اإلى التفاوؤل

تمثيل مفرط للتقييمات، حيث �ُسئل الم�ستطَلعون عن الوقت الذي يق�سونه على الإنترنت يومّيًا، بينما في األمانيا 
يبدو التقييم غير ممّثل على نحو كاٍف، فقد �ُسئلوا عن ال�ستخدام الأ�سبوعّي.

عندما �ُسئلوا عن م�ستقبل المجتمع 6% منهم لم يجيبوا عن هذا ال�سوؤال �سمن العّينة الألمانّية.
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العليا والّدنيا �سغيرة ن�سبّيًا، لأّن معظم  األمانيا، تبدو ن�سبة الذين ي�سغلون الفئات 
النا�ص ينتمون اإلى الفئات المتو�ّسطة. في المقابل، يت�سف الو�سع في العالم العربّي 
بحالة من ال�ستقطاب؛ تحتّل البحرين – حيث تنتمي ن�سف العائالت اإلى الفئات 
العليا والقليل منها اإلى الفئات الّدنيا – اأحد طرفي التنا�سب، مقابل المغرب واليمن 
والالجئين ال�سوريّين عند الطرف الآخر، حيث تنتمي ن�سف العائالت اأو جميعها 
تقريبًا اإلى اأدنى الفئات الجتماعّية، ول تكاد تنتمي اأّي واحدة منها اإلى المجموعة 
العليا. في تون�ص والأردن وفل�سطين وم�سر، يبلغ حجم الفئات الّدنيا �سعف حجمها 

في األمانيا. وحده لبنان ي�سّجل توزيعات مماثلة لألمانيا.
اإّن الو�سع الوظيفّي ونمط العمل لدى ال�سباب يعّززان النطباع باأّن لبنان منف�سل 
عن منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا في القت�ساد. ففي حين اأّن ثلث ال�سباب 
الذين تتراوح اأعمارهم بين 16 و25 �سنة في األمانيا يعملون، يبدو لبنان البلد الوحيد 
في الدول العربّية الذي يقترب من هذا الرقم، اإذ ي�سّجل ن�سبة 20% تقريبًا من ال�سباب 
الذين يعملون. في كّل البلدان الأخرى، تظهر ن�سبة ال�سباب العاملين اأقّل بكثير من 
اإذ  ال�سورّيون،  ال�سدد هو الالجئون  ا�ستثناء واحد في هذا  الم�ستوى. هناك  هذا 
يعتمد ال�سباب بقّوة على عملهم الخا�ّص لك�سب لقمة العي�ص. ف�ساًل على ذلك، اإّن 
هيكلّيات التوظيف في األمانيا ودول ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مختلفة تمامًا: 
كّل الألمان تقريبًا، النا�سطون في �سوق العمل، موّظفون اأو عّمال يتقا�سون رواتب 
المالّية في حالة المر�ص، في  الم�ساعدة  ثابتة غير متقّلبة، ت�سمل فوائدها  �سهرّية 
حين اأّن نحو ثلث ال�سباب في الدول العربّية فقط يتمّتعون بظروف عمل مماثلة. 
اأو  اأو الزراعة  التجارة وقطاع الخدمات  فغالبّيتهم يعملون لح�سابهم الخا�ّص في 
عّماًل يوميين. بتعبير اآخر: اإّنهم يك�سبون المال في ظّل ظروف غير م�سمونة في 
اأحيان كثيرة. في النتيجة، يملك ال�سباب الألمان منذ مرحلة مبكرة قدرة اأكبر على 
العي�ص ب�سورة م�ستقّلة عن عائالتهم، بف�سل الندماج القت�سادّي الذي ت�سمح به 
الم�سارات الموؤ�ّس�ساتّية التي تربط بين نظم التعليم الوطنّية واأ�سواق العمل التي ت�سهد 

تو�ّسعًا عالمّيًا.
بالن�سبة اإلى ال�سباب في األمانيا ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اإّن مالمح 
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الو�سع الوظيفّي المثالّي المتخيَّل مت�سابهة تمامًا. يحتّل الح�سول على “عمل اآمن” 
المرتبة الأعلى من حيث الح�سول على و�سع وظيفّي ُمر�ٍص في اأو�ساط المجموعتين 
)انظر الجدول 15.3(. في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يحتّل ك�سُب َدخل 
مرتفع المرتبة الثانية، اإذ اّت�سح اأي�سًا اأّن اإمكانّية الترقية مهّمة بالن�سبة اإلى ال�سباب في 
معظم الدول العربّية. عمومًا اإّن م�ستوى التركيز على اأهّمية ال�سعور بتحقيق �سيء 
مهّم اأعلى بين ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط منها بين ال�سباب في األمانيا، في 
ة  اأفكاره الخا�سّ حين ي�سّدد هوؤلء في غالبّية الأحيان على قدرة المرء على تنفيذ 
وفعل �سيء “له معنى”. عندما �ُسئلوا عن مدى ثقتهم بالقدرة على تحقيق رغباتهم 
المرتبطة بالوظيفة، �سّرح بين 10% وثلث ال�سباب، وفق البلد، باأّنهم واثقون جّداً 
اأو تمامًا في هذا ال�سدد. اأّما المجموعات الأكثر ارتيابًا اإزاء المو�سوع، فموجودة 
كون اأي�سًا. تلعب  في م�سر والمغرب، وكما هو متوقَّع، اإّن الالجئين ال�سوريّين م�سكِّ
القوى البنيويّة، على غرار و�سع عائلة الفرد داخل المجتمع، دوراً في هذا ال�سدد. 
في البلدان العربية 14% فقط من الفئات الّدنيا “واثقون تمامًا”، في حين اأّن %45 
الّدنيا  الفئات  األمانيا، ينطبق هذا على 7% من  العليا هم كذلك. وفي  الفئات  من 
و27% من الفئات العليا، ما ي�سير اإلى م�ساواة اأكبر في اإمكانّية دخول �سوق العمل.

ال�سيا�سة والدولة

يك�سف ال�سباب في األمانيا وفي منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا عن وجود 
اختالفات ملحوظة في اهتماماتهم بالأمور ال�سيا�سية )الجدول 15.4(. ففي األمانيا، 
ال�سيا�سية، في  بالأمور  اأو مهتّمون جّداً  اأّنهم مهتّمون  يّدعي نحو ن�سف ال�سباب 
اأّن ال�سد�ص فقط ي�سّرحون بال�سيء نف�سه في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال  حين 
اأ�سا�سّية بين الدول العربّية الفرديّة )انظر الف�سل  اأن هناك تباينات  اأفريقياـ في حين 
12( ل تتجاوز ن�سبة الهتمام بال�سيا�سة 30% في اأّي منها. با�ستثناء م�سر والمغرب 
اأّنهم ل يهتّمون بال�سيا�سة.  اإلى  اأ�سار نحو ثلثي ال�سباب على نحو قاطع  واليمن، 
هناك مجموعة من العوامل الفرديّة الم�سوؤولة عن هذه الختالفات، ولكن ب�سفة 
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عاّمة �ساهم الو�سع القت�سادّي المثير للجدل في الدول العربّية وتفاُقم فقدان الأمن 
ب�سبب الهجمات الإرهابّية وال�سراعات الم�سّلحة منذ 2010 و2011 في تقهقر 
الثقة بال�سيا�سة وال�سيا�سّيين. ينعك�ص هذا اأي�سًا على تداعي ثقة ال�سباب بالبرلمانات 
الثقة مرتفع  النظر المعرو�سة �سابقًا، فاإّن م�ستوى  على نحو كبير.1 رغم وجهات 
ن�سبّيًا فيما يتعّلق بموؤ�ّس�سات الدولة التي ُتعتبر اإلى حّد كبير م�ستقّلة عن الم�ساحنات 
ال�سرق الأو�سط و�سمال  الق�سائّي والجي�ص. في عدد من بلدان  الحزبّية كالنظام 
ل ال�سباب على نطاق وا�سع ن�سبيًا منح دور اأهّم للدولة في تنظيم ال�سوؤون  اأفريقيا، يف�سّ
اليومّية وتوفير ال�سمان الجتماعّي )انظر الف�سل 12(. ي�سير ذلك اإلى انعدام ن�سبّي 
للثقة ب�سيا�سة الأحزاب، ول ينعك�ص في انعدام للثقة في الدولة نف�سها ما دامت تلعب 

م لل�سوؤون المجتمعّية. ادق والمنظِّ دور الو�سيط ال�سّ
ا�ستخدام  بين  يبدو تداخل  ما  اأحداث 2010 و2011 �سار هناك على  منذ 
ا�ستخدام  لكّن  اأفريقيا.  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  في  وال�سيا�سة  الإنترنت 
الإنترنت يختلف من بلد اإلى اآخر. فتوّفره، على �سبيل المثال، يتراوح بين التوّفر 
اإلى ثلث ال�سباب فقط في اليمن. ف�ساًل على  الكامل تقريبًا لل�سباب في البحرين 
و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ففي  الجتماعّية.  بالمكانة  الكثافة  ترتبط  ذلك 
اأفريقيا، ي�ستخدم ال�سباب الذين ينتمون اإلى الفئات الّدنيا الإنترنت اأربع �ساعات 
تقريبًا في اليوم، في حين ي�سّجل اأولئك الذين هم من الفئات العليا معّدل   ا�ستخدام 
الفئات  ال�سباب الألمان من  اإلى �سبع �ساعات يومّيًا. في المقابل، ي�ستخدم  ي�سل 
الفئات  الذين هم من  اأولئك  اليوم، في حين يدخله  �ساعتين في  الإنترنت  الدنيا 
العليا ثالث �ساعات يومّيًا. مع ذلك، ل ترتبط كثافة ا�ستخدام الإنترنت بالهتمام 
التوا�سل الجتماعّي على نحو  ُت�ستخدم و�سائل  العربية،  الدول  بال�سيا�سة. ففي 
)انظر  الموجودة  ال�سبكات الجتماعّية  الخا�ّص وللحفاظ على  للتوا�سل  متزايد 

الف�سل 11(.

غالبًا ما ي�سير ال�سباب، الذين كانوا ليبدوا ا�ستعداداً في المبداأ للم�ساركة في ال�سيا�سة، اإلى هذا   1
الم�ستوى المنخف�ص من الثقة، اإلى جانب تجارب لهم مع القمع والقيود المفرو�سة على حّرية 

التعبير، كعقبات اأمام الم�ساركة ال�سيا�سّية.



419

درا�سة موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت ودرا�سة “�سيل” الألمانّية 

ت�ساوؤم اأم ثقة؟

يكمن الّدعاء باأّن الثقة ميزة ال�سباب. ففي النهاية، ل تزال حياة ال�سباب اأمامهم. 
الفر�ص  للفرد،  ال�سخ�سّي  الو�سع  النظر عن  بغ�ّص  يقّدم كّل مجتمع،  بالطبع، ل 
نف�سها في الحياة. لكن في حالت كثيرة، ل يبدو اأّن لهذا تاأثيراً في ن�سبة التفاوؤل 
لدى ال�سخ�ص. على �سبيل المثال، في حالة األمانيا، �سّرح في 2015 نحو 61% من 
ال�سّبان وال�ساّبات باأّنهم “متفائلون بالأحرى” فيما يتعّلق بم�ستقبلهم مقارنة بـ%50 
فقط في 2006، بينما ينظر بع�سهم اإلى م�ستقبلهم نظرة مختلطة، اأي بتفاوؤل اأحيانًا 
اأحيانًا اأخرى. وفي 2015، اّتخذ 4% فقط موقفًا �سلبّيًا قاطعًا )حيث  وبت�ساوؤم 
انخف�ست الن�سبة من 10% في 2006(. من المهّم جداً الإ�سارة اإلى ارتباط ن�سبة 
التفاوؤل بقّوة بالمكانة الجتماعّية. ففي حين كان لثالثة اأرباع ال�سباب من الفئات 
اإزاء م�ستقبلهم، ينطبق ذلك على ثلث  العليا تقريبًا نظرة متفائلة ن�سبيًا  الجتماعّية 
اأولئك الذين هم من الفئات الجتماعّية الّدنيا. بينما يبدو من غير الممكن، لأ�سباب 
تقنّية، مقارنة الأرقام المطلقة بين درا�سة “�سيل” (Shell Youth Study) ودرا�سة منطقة 
ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، يبدو من الممكن تقييم الم�ستويات الن�سبّية للتفاوؤل 
في هذا ال�سدد. عمومًا، فيما يتعّلق بم�ستقبلهم وحياتهم ال�سخ�سّية، يعّبر ال�سباب في 
جميع اأنحاء منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا عن تفاوؤل وا�سح، اإذ �سّرح ثلثا 
هوؤلء تقريبًا اأّنهم متفائلون ن�سبيًا. الفرق الرئي�سّي، مقارنة بالحالة الألمانّية، هو اأّل 
ارتباط بين هذا التفاوؤل والو�سع الجتماعّي، اإن لم نقل اإّن الرابط �سلبّي بع�ص ال�سيء. 
ففي الفئات الّدنيا نحو 60% متفائلون ن�سبيًا، بينما في العليا 53% “فقط” متفائلون 
ن�سبيًا بالن�سبة اإلى م�ستقبلهم وحياتهم ال�سخ�سّية. اإّن الختالفات بين الدول العربّية 
الفرديّة اأكثر و�سوحًا منها بين مختلف الفئات �سمن منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا بكاملها. من غير الم�ستغرب اأن يكون الالجئون ال�سوريّون الذين يعي�سون في 
لبنان اأقّل تفاوؤًل من الآخرين، لكّن ال�سباب في البحرين التي هي بلد غنّي اأقّل تفاوؤًل 
حّتى، وغالبًا ما تراودهم م�ساعر مختلطة بالن�سبة اإلى م�ستقبلهم. قد يكون ال�سبب 
�سعورهم باأّنه لي�ص لديهم �سيء ليخ�سروه. هناك اختالف لفت اآخر بين ال�سباب في 
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األمانيا وال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا مرتبط بم�ستوى التقييم 
الن�سبّي لم�ستقبل مجتمعاتهم. ففي حالة األمانيا، ارتفع عدد الأ�سخا�ص الذين ينظرون 
بتفاوؤل اإلى م�ستقبل المجتمع، على مدى ال�سنوات الأخيرة، من 41% في 2006 
اإلى اأكثر من 44% في 2010، واإلى 51% في 2015. ومع ذلك، بقي م�ستوى 
م�ستقبلهم  اإلى  بالن�سبة  التفاوؤل  م�ستوى  من  بكثير  اأدنى  ال�سنين  مّر  على  التفاوؤل 
ال�سخ�سّي.1 يتعار�ص هذا مع منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا، اإذ عّبر نحو 
70% من ال�سباب عن نظرة متفائلة اإزاء م�ستقبل مجتمعهم، وهو رقم يتجاوز م�ستوى 

تقييم ال�سباب لم�ستقبلهم.

خال�سة

ال�سباب جزء من المجتمعات التي يعي�سون فيها. لذا، قد يكون مفاجئًا بع�ص ال�سيء 
اأّن ال�سلوكات وو�سع الحياة يختلفان بين ال�ساّبات وال�سّبان في الدول العربّية التي 
�سملتها هذه الدرا�سة، واأولئك الموجودين في األمانيا. مع ذلك، ُتظهر المقارنات في 
هذا الف�سل اأي�سًا وجود مجموعة من الخ�سائ�ص وال�سمات التي ل تختلف كثيراً في 
النهاية. في �سياق هذه الدرا�سة، اإّن الم�ساألة الأكثر اأهّمية هي اأّن ال�سباب في األمانيا 
ُيولون قيمة عالية لالأمن. يرتبط هذا على  اأفريقيا  ال�سرق الأو�سط و�سمال  ودول 
وجه الخ�سو�ص بالأمن فيما يتعّلق بالمخّططات ال�سخ�سّية لم�ستقبلهم، اأي الأمن 
المرتبط بدخول �سوق العمل كالعثور على من�سب جّيد مع �سروط عمل اآمنة و�سمان 
ال�سرق الأو�سط  ال�سباب في منطقة  فيه  الذي يواجه  المجال  اجتماعّي. هذا هو 
والقت�سادّي،  ال�سيا�سّي  اليقين  فو�سط حالة غياب  بنيوّية.  اأفريقيا عوائق  و�سمال 

تجدر الإ�سارة اإلى اأّن ال�سوؤال المتعّلق بم�ستقبل ال�سباب ال�سخ�سّي يطرح ثالثة خيارات لالإجابة   1
م�ستقبل  حول  ال�سوؤال  يطرح  حين  في  بين”(،  بين  “ما  ن�سبيًا”،  “متفائل  ن�سبيًا”،  )“مت�سائم 
ن�سبيًا”(. ونتيجة ذلك، ل يمكن مقارنة  ن�سبيًا” و“متفائل  مجتمعهم خيارين فقط )“مت�سائم 
هذه الن�سب المئوّية ب�سهولة، اإذ من المرّجح تحقيق اأرقام عالية بخ�سو�ص م�ستقبل المجتمع. 
مثاًل، فيما يتعّلق بالم�ستقبل ال�سخ�سّي، اختار نحو 40% عام 2006 خيار “ما بين بين”، في 

حين فعل 35% ذلك في 2015.
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وب�سبب غياب خيارات وظيفّية موؤ�ّس�ساتّية، اأ�سبح ال�سباب مكبوحين، ويعتمدون 
اأكثر من اأّي وقت على الأ�سرة لتوفير الأمان. هنا يبقى ال�سوؤال مفتوحًا حول مدى 
ارتباط البطالة وغياب التناف�سّية واله�سا�سة بعولمة �سوق العمل التي تنتج عدداً قلياًل 
جّداً من الوظائف الموؤّهلة، ومدى ت�سّكل نتائج لرتباط ال�سباب واعتمادهم ال�سديد 
على عائالتهم، ما يحّول مرحلة المراهقة اإلى فّخ يمنع التجارب المالئمة لختبار 

الم�سوؤولّية الذاتّية والتمكين.
بالن�سبة اإلى المقارنة بين درا�سة منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ودرا�سة 
“�سيل” )Shell Youth Study(، من الآمن القول اإّنه رغم الختالفات في التفا�سيل، 
فاإجراوؤها  الأمد.  “�سيل” الطويلة  ممار�سة  في  متجّذر  بينهما  الأكبر  الفارق  فاإّن 
المتكّرر ون�سرها ا�ستطالعًا �ساماًل على مدد طويلة ل يمنحانها المزايا العلمّية لر�سد 
التغييرات مع مرور الوقت فقط، بدًل من عر�ص لقطات �سريعة عن الو�سع في لحظة 
معّينة، بل ي�سمحان اأي�سًا بتنقيح الأدوات المنهجّية. بالإ�سافة اإلى ذلك، لديها القدرة 
على زيادة تاأثير الدرا�سة في النقا�سات العاّمة، وزيادة الوعي حول و�سع ال�سباب، 
اأن تكون هذه  ناأمل  واإبقاء الق�سّية مطروحة على جدول الأعمال. بهذا المعنى، 

الدرا�سة هي الأولى �سمن �سل�سلة طويلة من الدرا�سات الالحقة.





الملحقات
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 تور�سِتن �سِبنغِلر، ِهلموت ديتري�ص، 
دافيد كروير، يورغ ِغرِتل

هدف الدرا�سة

اإّن هذه الدرا�سة التي تحمل عنوان “ماأزق ال�سباب في ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اإيبرت  فريدري�ص  موؤ�ّس�سة  عليه  قامت  رائع  م�سترك  جهد  نتيجة  هي  اأفريقيا” 
 TNS Infratestبـ �سابقًا  ُتعرف  Kantar Public )كانت  وجامعة ليبزيغ و�سركة 
Politikforschung(، و�سركة TNS المغرب، والعديد من مراكز البحوث الأخرى 

�سارك في هذه  اأفريقيا.  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  ومعاهد ال�ستطالع من منطقة 
جمعوا  مًا،  منظِّ وخم�سون  و�سّتة  كيانًا  وع�سرون  واحد  الم�ستركة  الدرا�سة 
المحتويات. وبينما كان  التقنّية والتنظيمّية وتاأمين  المعرفة  تاأمين  خبراتهم عبر 
المقدمة(،  )انظر  العلمّي  التوجيه  م�سوؤوًل عن  العلمّي”  ال�ست�سارّي  “المجل�ص 
وتن�سيق  اإدارة  على  يعمل  المغرب  في  الرباط  في  الُمقيم  الم�سروع  قائد  كان 

الميدانّي. الم�سح 
الهدف الأ�سا�سي من الدرا�سة هو فهم و�سع ال�سباب في منطقة ال�سرق الأو�سط 
و�سمال اأفريقيا على نحو اأو�سح بعد مرور �سّت �سنوات على بداية الربيع العربّي. 
التي ظهرت  الأمان  اليقين وفقدان  على حالت غياب  الدرا�سة تحديداً  وُترّكز 
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البحث:  الرئي�سّية منهجّية  الأ�سئلة  اأحد  الحين. وقد حّدد  المنطقة منذ ذلك  في 
ق عليها علمّيًا حول الدرا�سة، هيلمت ديتري�ص،  كيف يمكن اإنتاج معلومات ُم�سدَّ
اليومّية على نحو  اأو�ساع حياتهم  ُت�ستطلع  لم  الذين  العربّية  الدول  ال�سباب في 

كاٍف، ومن نواٍح عّدة؟
مكّثفة  ومقابالت  ميدانّية  بحوث  اإجراء  على  القدرة  اإمكانات  اإلى  ا�ستناداً 
وجهًا لوجه، اختيرت ثمانية بلدان – البحرين وم�سر والأردن ولبنان والمغرب 
يعي�سون في  الذين  ال�سورّيين  الالجئين  اإلى  – اإ�سافة  وفل�سطين وتون�ص واليمن 
لبنان، لي�سبح المجموع ت�سع مجموعات �سملها الم�سح. خالل �سيف 2016، 
اأكثر من 9,000  �ساعة مع  لمّدة  بين مقابالت  اأجرى نحو 450 �سخ�سًا مدرَّ
ل اإلى 1,000 م�ستطَلع )�ساٍف( لكّل بلد اأو مجموعة  �ساّب. كان الهدف التو�سّ
للمجموعة  مالئم  تمثيل  لتحقيق  كافيًا  العّينة  هذه  حجم  ُيعتبر  الم�سح.  �سملها 
والإقليمّية  والديموغرافّية  الجتماعّية  الفرعّية  وللمجموعات  الم�ستهدفة، 
تتراوح  �سّكانًا  الم�سح  نطاق  ي�سمل  التعليمّي(.  والم�ستوى  والجندر  )كالعمر 
اأعمارهم بين 16 و30 �سنة )في الأردن، تتراوح اأعمارهم بين 18 و30 �سنة( 
ة. با�ستثناء الالجئين ال�سوريّين في لبنان، اأُجريت المقابالت  يقيمون في اأ�سر خا�سّ

مع رعايا الدول المعنّية فقط.
اأُجريت  التي  المبا�سرة  المقابالت  هي  لة  المف�سّ ال�ستطالع  و�سيلة  كانت 
اأّن  الكمبيوتر )CAPI(.1 وبما  با�ستخدام  ال�سخ�سّية  المقابالت  تقنّية  بم�ساعدة 
الموؤ�ّس�سات الم�ساركة لم تكن جميعها قادرة على تاأمين المتطّلبات الفّنية لإجراء 
 )A1 با�ستخدام الكمبيوتر، )هنا الجدول  ال�سخ�سّية  المقابالت  تقنّية  م�سح وفق 
الورقة  با�ستخدام  اأُجريت  التي  المقابالت  لوجه  وجهًا  ال�ستطالعات  �سملت 
والقلم )PAPI(. في حالة الالجئين ال�سوريّين، اأُجريت بع�ص المقابالت با�ستخدام 

ا�ستبانة  بنية  على  بالح�سول  وي�سمح  البيانات،  لجمع  عالية  جودة  المقابالت  اأ�سلوب  ي�سمن   1
مت�سّعبة. من ال�ّسهل ر�سُد الأجوبة غير المتنا�سقة اأو غير المقبولة من الأ�سخا�ص الذين اأجريت 
معهم المقابالت اأو البيانات التي يدخلها الم�ستطَلعون، وتجّنُبها بوا�سطة البرنامج الإلكترونّية 
عن طريق عملّيات التحّقق الفورية. وهذا ي�سمن اأي�سًا األ ُيغفل الم�ستطَلع اأّي �سوؤال اأو يطرح 

�سوؤاًل خطاأً.
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اإلى جانب مقابالت با�ستخدام الورقة والقلم. يقّدم الجدول   ،)CATI( الهاتف
A.1 نظرة عاّمة عن و�سائل ال�ستطالع الم�ستخدمة للمجموعات المختلفة التي 

الدرا�سة. �سملتها 

اأخُذ العيّنات

للعّينة.  التمثيلّية  العّينات وال�ّسعة  اأخذ  من الجوانب المهمة لجودة الم�سح طريقة 
تعتمد طريقة اأخذ العّينات بقّوة على مدى تمثيل العّينة لل�سّكان، اأو بعبارة اأخرى 
على مدى ت�سابه العّينة وال�سّكان المعنّيين على م�ستوى كّل الجوانب ذات ال�سلة. 
اإّن الأهداف الرئي�سّية للم�سح في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا هي �سمان 
القدرة على اإجراء مقارنة بين مختلف العّينات الوطنّية، والحر�ص على اأن تعك�ص 
كّل من العّينات تكوين البلد بالن�سبة اإلى نطاق الم�سح، وذلك عبر اأكبر قدر ممكن 

من الدّقة.
الح�س�ص على  التنفيذ، اختيرت طريقة لأخذ عّينات  بقابلّية  لأ�سباب مرتبطة 
عملّية  لأ�سباب  ع�سوائّيًا  العّينات  اأخذ  الممكن  من  يكن  لم  الوطنّي.  الم�ستوى 
وقانونّية وميزانّية. فمجموع وتوزيع ال�سّكان وعناوين ال�سكن لم تكن معروفة اأو 

الجدول A.1 مجموعات وو�سائل الم�سح

البلد/الو�سيلةالبلد/المجموعة 

CAPIم�سر 

PAPIالبحرين

CAPIاليمن 

CAPIالأردن

CAPI + PAPIلبنان

CAPIالمغرب

PAPIفل�سطين

PAPI + CATIالالجئون ال�سوريّون في لبنان

PAPIتون�ص
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A2( لمعلومات  النتيجة، ل وجود )هنا الجدولِ  بلد. في  للعامّة في كلّ  متوفّرة 
لة حول بيئة ال�سّكان، وهو �سرط ُم�سبق للتحديد الع�سوائّي للعّينات. ف�ساًل  مف�سّ
على ذلك طالبت الحكومات المعنّية في معظم البلدان بت�ساريح لإجراء المقابالت 
عب الح�سول عليها في ثمانية بلدان في وقت  ة، وكان من ال�سّ في المنازل الخا�سّ
واحد، نظراً اإلى الو�سع ال�سيا�سّي الحالّي. لدى المعاهد المحّلية الم�سوؤولة عن العمل 
العّينات، وتحديد  الميدانّي واأخذ العينات مجموعة من الأ�ساليب لختيار مراكز 
الأ�سر الموؤّهلة لتكون جزءاً من الم�سح، وذلك بهدف جعل عملّية الختيار ع�سوائّية 
ُزّود الم�ستطِلعون كاّفة بكتّيبات تت�سّمن  قدر الإمكان. لتوحيد عملّية الختيار، 
لة كان عليهم اّتباعها بعناية من اأجل العثور على م�ستطَلعين موؤّهلين  تعليمات مف�سّ

الجدول A.2 المناطق ونقاط اأخذ العيّنات

رقم نقاط اأخذ العيّناتبيئات ومناطق الم�سح التي اأُخذت بالعتبار لأخذ العيّنات والترجيحالبلد/مجموعة الم�سح

م�سر 
القاهرة، الجيزة ، حلوان، اأ�سيوط ، المنيا، بني �سويف، القليوبّية، الغربّية 

)طنطا ، المحلة(، الدقهلّية، الإ�سكندرّية
46

البحرين 
المحّرق، المنامة )العا�سمة(، التجارّي )المنامة المنطقة التجاريّة(، 

الّرفاع )الجنوب(
13

اليمن 

اإب، اأبين، مدينة �سنعاء، �سنعاء، البي�ساء، تعّز، الجوف، حّجة، الحديدة، 
ح�سرموت، ذّمار، �سبوة، عدن، لحج، ماأرب، عمران، ال�سالع، ريمة، 

المحويت )ا�سُتبعدت المحرة، �سعدة، واأجزاء من محافظات �سمالية 
وجنوبية اأخرى(

103

الأردن 
اإربد، عجلون، جر�ص، المفرق، البلقاء، ماأدبا، عمان، الزرقاء، الكرك، 

الطفيلة، معان ، العقبة
100

100بيروت، البقاع، جبل لبنان، النبطّية، ال�سمال، الجنوبلبنان 

المغرب 
الدار البي�ساء، الرباط، فا�ص، مّراك�ص، درعا، طنجة، �سو�ص، بني مالل، 

جهة ال�سرق
73

فل�سطين 
الخليل، جنين، طوبا�ص، بيت لحم، رام اهلل، اأريحا، القد�ص، نابل�ص، 

�سلفيت، طولكرم، قلقيلية، غّزة، خان يون�ص، رفح، �سمال غّزة، دير البلح
107

الالجئون ال�سوريّون في لبنان 
مخّيم واحد ر�سمّي ونحو 4000 مخّيم غير ر�سمّي لاّلجئين عبر �سّت 
محافظات )ما قبل الإ�سالح(: بيروت، البقاع، جبل لبنان، النبطّية، 

ال�سمال، الجنوب
100

تون�ص 
اأريانا، باجة، بن عرو�ص، بنزرت، قاب�ص، قف�سة، جندوبة، القيروان، 

الق�سرين، قبلي، الكاف، المهدية، منوبة، مدنين، المن�ستير، نابل، 
�سفاق�ص، �سيدي بوزيد، �سليانة، �سو�سة، تطاوين، توزر، تون�ص، زغوان

80
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للم�ساركة في الم�سح. حر�سنا على �سمان اأق�سى حّد ممكن من النت�سار الجغرافّي 
البلدان المعنّية )با�ستثناء حالة الالجئين  للم�ستجيبين وفقًا لتوزيع بيئة الم�سح في 
العّينات بع�ص المناطق ذات الكثافة  ا�سُتثنيت من  لبنان(. مع ذلك،  ال�سورّيين في 
ال�سّكانّية المنخف�سة، والمناطق النائية كالمناطق ال�سحراوّية في المغرب وم�سر. 
التي  العّينات. والمناطق  فقّدمت المعاهد لكّل منطقة جغرافّية قائمة بنقاط لأخذ 

.A.2 سملها الم�سح وعدد نقاط اأخذ العينات لكّل بلد معرو�سة في الجدول�

كيفيّة تطوير ال�ستبانة

طّور “المجل�ص ال�ست�سارّي العلمّي” ال�ستبانة بالتعاون مع جامعة ليبزيغ )معهد 
اإلى ع�سرة  Kantar Public. ُق�ّسمت  ال�سرقية( و�سركة  الجغرافيا ومعهد الدرا�سات 
الُم�ستجيبين، الّدخل والمهنة، ال�ستهالك والنفقات،  اأق�سام: لمحة اجتماعّية عن 
الم�ساركة،  الّدين،  الدولة،  دور  الإنترنت،  وا�ستخدام  التوا�سل  الهوّية،  ت�سكيل 
التجربة مع العنف، والحركّية. طّورت جامعة ليبزيغ الأ�سئلة لكّل ق�سم بالجمع 
بين اأفكار درا�سة “�سيل” الألمانّية لل�سباب )Shell Youth Study(، وخبرة الجامعة 
النقا�ص  اإلى جولت عّدة من  اأفريقيا. ا�ستناداً  في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
بين اأع�ساء “المجل�ص ال�ست�سارّي العلمّي”، و�سركة Kantar Public، وممّثلين عن 
مكاتب محّلية لموؤ�ّس�سة فريدري�ص اإيبرت، �ساغت جامعة ليبزيغ ن�سخة اأّولّية رئي�سّية 

لال�ستبانة باللغة الإنكليزيّة، في خريف 2015.
�سوؤال مغلق، على �سكل  المبكرة نحو 200  الرئي�سّية  الن�سخة  ت�سّمنت هذه 
لة للبنود اأو الت�سريحات. لم تحتِو على اأّي اأ�سئلة مفتوحة )انظر  قوائم طويلة/مف�سّ
اأ�سا�سًا لكّل ال�ستبانات  الثاني: ال�ستبانة(. و�سّكلت ال�ستبانة الإنكليزّية  الملحق 

ة بكّل بلد على حدة. ت�سّمنت الترجمة هذه الخطوات: العربّية الخا�سّ

ن�سخة  برمجة  بما في ذلك  الإنكليزّية،  باللغة  الرئي�سّية  ال�ستبانة  1. تطوير 
.)CAPI( المقابالت با�ستخدام الكمبيوتر
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2. بعد جولت عّدة من عملّيات مراقبة الجودة من المجموعة الم�سوؤولة 
عن الم�سروع )التي كانت تتاألف من موؤّلفي هذا الن�ّص، واأع�ساء متغّيرين 
من “المجل�ص ال�ست�ساري العلمّي”، وممّثلين عن معاهد بحوث محّلية(، 

ُترجمت الن�سخة الإنكليزيّة النهائّية اإلى اللغة العربّية الف�سحى الحديثة.
اإلى المعاهد الوطنّية  العربّية والإنكليزّية،  الرئي�سّيتان،  الن�سختان  اأُر�سلت   .3
لتعديل الترجمات وفقًا لّلهجة العربّية المحّلية لكّل بلد. يخ�ّص ذلك كاّلً 
من المغرب وتون�ص ولبنان وفل�سطين، بينما ا�ستخدمت المعاهد في الدول 

الأخرى اللغة العربّية الف�سحى الحديثة.
4. عاينت جامعة ليبزيغ الترجمات الوطنّية اإلى جانب التغييرات في ال�ستبانة 

التي تمت المطالبة بها، واأعادت تحويلها اإلى الإنكليزيّة.
اأو  اأُدخلت على ال�ستبانة، وقبلتها  التي  التعديالت  اأخيراً، نوق�ست كّل   .5

رف�ستها المجموعة الم�سوؤولة عن الم�سروع.

لة اإلى �سركة  �ُسّلمت الن�سخة العربّية الرئي�سّية النهائّية وال�ستبانات الوطنّية المعدَّ
�ص في البرمجة. اخُتبر الن�ّص الرئي�سّي  TNS في المغرب، ومقاول من الباطن متخ�سّ

اإجراء  للمقابالت با�ستخدام الكمبيوتر، وتحّققت منه مجموعة الم�سروع )بعد 
بع�ص التعديالت(. بعد الموافقة على الن�سخة الرئي�سّية، اأُ�سدرت الن�سخات الوطنّية 
البحث  فرق  واختبرتها  المحّلية،  للمعاهد  و�ُسّلمت   ،)PAPIو  CAPI( لال�ستبانة 
�سّتين  بين  الدول،  لكّل  المقابلة،  لمّدة  التقديرّي  المتو�ّسط    تراوح  بها.  ة  الخا�سّ

و�سبعين دقيقة.

تدريب الباحثين والعمل الميدانّي

البلدان طاقم مدّرب موؤّلف من نحو خم�سين �سخ�سًا  اأجرى المقابالت في كّل 
جّندتهم معاهد البحوث الجتماعّية. و�سملت معايير التوظيف العمر )الذي يتراوح 
بين 25 و35 �سنة(، والجن�ص )نحو 60% من الإناث و40% من الذكور(، والخبرة 
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المهنّية في اإجراء المقابالت. كما اأُخذ بالعتبار، في �سياق عملّية الختيار، الح�سول 
المحّلية  الجغرافيا واللهجات  المختَلطين من حيث  الم�ستطَلعين  على مزيج من 

والّدين.
اأن  ال�سرورّي  البلدان كاّفة، كان من  للمقارنة في  قابلة  بيانات  توليد  ل�سمان 
يتابع جميع الم�ستطِلعين البرنامج والمواّد التدريبّية نف�سها، ليكونوا على ا�ستعداد 
 TNS و�سركة  ليبزيغ  جامعة  من  لأولئك  التوجيهّية  المبادئ  وُو�سعت  جّيد. 
المغرب، بالتعاون مع Kantar Public، و�ُسّلمت للمعاهد الميدانّية الوطنّية. تلّقى 
يد مديرين  اأّيام على  لثالثة  الميدانّية كاّفة تدريبًا  الوطنّية  المعاهد  المقابلون من 
وم�سرفين على العمل الميدانّي المحّلي من المعاهد. كان مدير م�سروع من �سركة 
الدورات  يرافق  اإيبرت،  اأو مدير م�سروع من موؤ�ّس�سة فريدري�ص  المغرب،   TNS

تاأمين مديرين ميدانّيين محّليين  للتدريب  الرئي�سّي  الهدف  التدريبّية كاّفة. وكان 
الأ�سا�سّية، وبرنامج  الم�سح واأهدافه  وم�ستطِلعين مزّودين بمعلومات عن خلفّية 
المقابلة  اإجراء  وكيفّية  معّينة،  اأ�سئلة  وكيفّية طرح  ال�ستبانة،  الم�سح، ومحتوى 
)على �سبيل المثال، كيفّية تحديد اأ�سخا�ص من الممكن مقابلتهم، وكيفّية التحّدث 
التدريب، كان على  الم�سح(. خالل  اأن يكونوا جزءاً من  معهم والطلب منهم 
و�سياغة  ال�ستبانة،  مع  للتاأقلم  مقابالت  اإجراء  الم�ساركين  الم�ستطِلعين  جميع 

الأ�سئلة و“الفالتر”.
اأدوات  اأجرى كّل معهد وطنّي ما ل يقّل عن ع�سرين مقابلة تجريبّية لختبار 
المقابالت  الرئي�سّي من هذه  الهدف  الم�سح وال�ستبانة(. كان  البحث )طريقة 
اإجراء  لغتها، وترجماتها، والتعليمات حول  ال�ستبانة، ومن  التحّقق من و�سوح 
“الفالتر”. ف�ساًل  �سوؤال، ووظيفة  الإجابة على كّل  فئات  المقابالت، واكتمال 
وت�سليط  الم�ستطِلعين،  تدريب  في  التجريبّية  المقابالت  �ساهمت  ذلك،  على 
محّددة(،  اأ�سئلة  عن  عيفة  ال�سّ )كالإجابة  المحتملة  الم�سكالت  على  وء  ال�سّ
القبول  CAPI، ف�ساًل عن  الكمبيوتر  با�ستخدام  اإمكانّية تطبيق ال�ستبانة  واختبار 
ة لإجراء تلك المقابالت في  الجتماعّي با�ستخدام اللوحات الإلكترونّية الخا�سّ
المناطق الريفّية و�سواحي المدن. اأُجريت كّل المقابالت التجريبّية خالل تدريب 
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الم�ستطِلعين في اآذار/ مار�ص 2016.
خالل الأ�سابيع التالية، ُحّللت نتائج المرحلة التجريبّية ُوعّدلت ال�ستبانة عند 
قالب  الالزمة في  التح�سينات  الخبرات والقتراحات لإجراء  رورة. ُجمعت  ال�سّ
التعليقات  ا�سُتعر�ست كّل  الم�سروع.  الم�سوؤولة عن  المجموعة  اإلى  ُقّدم  موّحد 
والتو�سيات التي قّدمتها المعاهد المختلفة، وناق�سها الفريق. في نهاية المطاف، 
لم تنتج �سوى بع�ص التعديالت الطفيفة عن الختبار الم�سبق، فكان ال�ستثناء طرح 
اأ�سئلة اإ�سافّية على الالجئين ال�سوريّين في لبنان، فُحذفت بع�ص الأ�سئلة المطروحة 
في  التغييرات  كّل  ترجمة  اأُعيدت  بهم.  خا�سة  اأخرى  اأ�سئلة  ُطّورت  حين  في 
ال�سياغة والتعابير، واأعادت تفّح�سها جامعة ليبزيغ لتوافق عليها اأخيراً مجموعة 

الم�سروع.
ُنّفذ العمل الميدانّي للمرحلة الرئي�سّية في الأ�سابيع الثالثة الأولى من اأيار/ مايو 
2016، با�ستثناء تون�ص )اأيار/ مايو–حزيران/ يونيو 2016( والمغرب )حزيران/ 
يونيو–تّموز/ يوليو 2016(. واأُجريت كّل المقابالت باللهجة العربّية المحّلية. 
الأماكن  اأو  الم�ستطَلعين  المقابالت في منازل  اأُجريت  A.3( كما  الجدول  )هنا 
ي�سعر  اأن  المهّم جّداً  �سابه. كان من  العاّمة كالمقاهي والمراكز الجتماعّية وما 
الم�ستطَلعون بالّراحة، لذلك اختير موقع المقابلة وفقًا لذلك. اإّن عدد المقابالت 
A.3. في المجموع،  التي اأجريت، وقاعدة نتائج الم�سح، معرو�سة في الجدول 
�ُسّلمت بيانات 9,057 مقابلة )الإجمالّي( لمجموعات الم�سح الرئي�سّية. ُحذفت 
بع�ص  لفقدان  اأو  الإجابات  في  التنا�سق  غياب  ب�سبب  مقابلة  ع�سرة  ثماني  منها 
ُحّقق  عمومًا،   .9,039 للمقابالت  ال�سافي  الرقم  بلغ  النتيجة،  وفي  البيانات. 
اأو مجموعات  الدول  باإجراء 1,000 مقابلة �سافية، وذلك في معظم  الهدف 
الم�سح. بالن�سبة اإلى تون�ص ومجموعة الالجئين ال�سوريّين في لبنان، كان الفارق 
مع العدد المخّطط له من المقابالت مقابلة واحدة في الأولى واثنتين في الثانية. 
راعات الم�سّلحة والحرب في اليمن، لم يكن من الممكن  وب�سبب تفاقم حّدة ال�سّ

�سوى اإجراء 808 مقابلة هناك.
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الجدول A.3 توزيع المقابالت

عدد المقابالت الموافق عليها )ال�سافي(عدد المقابالت التي اأُجريت )الإجمالّي(البلد / مجموعة الم�سح 

1.1391.130م�سر 

1.0391.038البحرين 

811808اليمن 

1.0001.000الأردن 

1.0001.000لبنان 

1.0691.065المغرب 

1.0021.001فل�سطين 

999999الالجئون ال�سوريّون في لبنان 

998998تون�ص 

9.0579.039المجموع 

جمع البيانات، التحّقق والترجيح

 TNS CAPI في �سركة  لبيانات  التي ُجمعت في قاعدة مركزّية  البيانات  ُخّزنت 
المغرب، وال�سركة المتعاقدة معها من الداخل. وقد وجب اإدخال بيانات الم�سح، 
التي ُجمعت عبر تقنّيات PAPI وCATI في نظام CAPI، يدويًّا من المعاهد الميدانّية 
ق من م�سداقّية  للتحقُّ تلقائّية  اإمكانّية  تاأمين  CAPI على  تقنّية  قدرة  اإّن  المحّلية. 
والتنقيح  للفح�ص  بدياًل  تكون  اأن  يمكن  ل  مالئمًا،  ذلك  كان  حيثما  البيانات 
ق  التحقُّ للبيانات بعد جمعها، وذلك لأّنه ل يمكن تطبيق كّل عملّيات  ال�سامل 
تجّنب  يجب  اإذ   ،CAPI بتقنّية  وم�سداقّيتها،  البيانات  لتما�سك  نظرّيًا  الممكنة 
الإفراط في تعقيد المقابلة. اأ�سف اأّن زيادة ال�ستبانة تعقيداً من �ساأنها اأن تزيد خطر 
ارتكاب الأخطاء في الم�سح وفق تقنّية CAPI. بما اأّن الأخيرة لم ُت�ستخدم لإجراء 
ق دقيقة  المقابالت في بع�ص الدول، اأ�سبح هناك �سرورة اأكبر لإجراء عملّيات تحقُّ
ق  من البيانات. خالل العمل الميدانّي، نّفذت �سركة Kantar Public عملّيات تحقُّ
 SPSSو Excel من �سّحة البيانات عبر مجموعات من البيانات الموؤّقتة في برنامجي
اأجرتKantar Public وجامعة  اإح�سائّي(. في موازاة ذلك،  اإلكترونّي  )برنامج 
Kantar م�سوؤولة  البيانات، وقد كانت  ال�ساملة من  النهائّية  ق  التحقُّ ليبزيغ عملّية 
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البيانات،  كّل  ت�سّم  النهائّية  البيانات  اأّن مجموعة  البيانات. وبما  تعديالت  عن 
ق بالطريقة نف�سها في كّل الدول. وُحّددت مجموعة من القيم  اعُتمد برامج التحقُّ
ق من �سّحة كّل قيمة م�سّجلة بمعزل عن �سائر  المقبولة لكّل متغيِّر، وجرى التحقُّ
اأُجريت  المفقودة. ف�ساًل على ذلك،  القيم  اأي�سًا تدقيق في  اأُجري  البيانات. كما 
التحقيقات فيما يتعّلق بالفالتر )اأي هل ينبغي الإجابة عن �سوؤال معّين وفقًا لهيكلّية 

وت�سل�سل ال�ستبانة(.
فل�سمان  الع�سوائّية.  العّينات  في  �سائعة  النتائج  بين  البنيوّية  الختالفات  اإّن 
ترجيح  عبر  الختالفات  اأُزيلت  الم�ستطَلعة،  للبيئة  للعّينة  النهائّية  التركيبة  نقل 
الترجيح  اأن ت�ستند عوامل  البنيوّية، يجب  العوامل. ولت�سحيح هذه الختالفات 
البنية  )اأي  الم�ستهدفة  ال�سّكانّية  الفئة  وتركيبة  العّينة  تركيبة  بين  المقارنة  اإلى 
المجموعات  لكّل  الم�سح  بيانات  ُرّجحت  المعنّية(.  للبلدان  الديموغرافّية 
تتراوح  مجموعات،  )ثالث  للعمر  البنيوّية  بالمتغّيرات  يتعّلق  فيما  الم�ستهدفة 
ا�ستناداً  بين 16 و20، 21 و25، 26 و30(، والجن�ص، والمنطقة،  اأعمارهم 
الترجيح عبر  اآلّية  CIO 2015(. وُنّفذت  المتوّفرة )UN 2015؛  الإح�ساءات  اإلى 
التوزيع  بمقارنة  متكّرر  نحو  على  الترجيحات  وفقها  ُطّورت  تكرارّية،  عملّية 
ُحّقق  اأن  اإلى  العملّية  هذه  ا�ستمّرت  للعّينة.  الم�ستهدفة  البنية  اإلى  نظراً  الحالّي 
اإمكانّية  يعد هناك  لم  واإلى حين  الثالثة،  الهيكلّية  للمتغّيرات  تقريبًا  مثالّي  توزيع 
التكرارّية ت�سحيح النحرافات  العملّية  التح�سينات. ت�سمن  المزيد من  لإجراء 
التي ارُتكبت خالل خطوة �سابقة في خطوات لحقة. هذا الأمر ُيدِخل عوامل 
بلد على  اأ�سا�ص كّل  الترجيح على  اأُجريت خطوات  ترجيح لكّل م�ستطَلع. وقد 
ة  حدة. وعلى نقي�ص ا�ستطالعات الراأي الوطنّية، لم ُتقيَّم بيانات الم�سح الخا�سّ
اإلى الجندر، اإذ لم تتوّفر اإح�ساءات اأخرى لهذه  بالالجئين ال�سوريّين اإّل ا�ستناداً 
ف هنا عملّية الترجيح با�ستخدام م�سر كمثال، مع مجموع 1،130  البيئة. ُتو�سَ
التوزيع  مع  العمرّية  للفئات  الفعلّي  التوزيع  ُقورن  الأولى،  الخطوة  في  مقابلة. 

للمجموعات: الم�ستهدف 
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• المجموعة 1، الذين تتراوح اأعمارهم بين 16 و20 �سنة: الفعلّية %34.9، 
والم�ستهدفة %32.6.

• المجموعة 2، الذين تتراوح اأعمارهم بين 21 و25 �سنة: الفعلّية %36.7، 
والم�ستهدفة %34.7.

• المجموعة 3، الذين تتراوح اأعمارهم بين 26 و30 �سنة: الفعلّية %28.4، 
الم�ستهدفة %32.7.

نتيجة ذلك، ح�سل الم�ساركون في المجموعة الأولى على ترجيح 0.94، وفي 
الثانية على 0.95، وفي الثالثة على 1.15. ونتيجة “تقلي�ص” عدد المقابالت اإلى 
�سة:  1,000 لكّل م�سح، تلّقت المجموعات الثالث هذه الترجيحات الأّولية المخفَّ

0.83، 0.84، و1.02، على التوالي.
في الخطوة الثانية، اخُتبر المتغّير البنيوّي الجندرّي:

• المجموعة 1، الّرجال: الفعلّية 47.1%، الم�ستهدفة %51.1.
• المجموعة 2، الّن�ساء: الفعلّية 52.9%، الم�ستهدفة 1%48.9.

هناك  كان  م�سر،  اإلى  بالن�سبة  للمناطق.  التوزيع  ُعّدل  الأخيرة،  الخطوة  في 
.)A.2 مجموعة من 11 منطقة )انظر الجدول

البنيوّية الأخرى، ما  المتغّيرات  اأي�سًا توزيع  يتغّير  بنيوّي واحد،  ب�سبط متغّير 
يوؤّدي اإلى تدهور توزيعاتهم الم�ستهدفة. وُيفتر�ص، بغية تحقيق هذه النتيجة، اإجراء 
ق الأرقام الم�ستهدفة. يعتمد عدد الدورات التكرارّية التي  عملّية التكرار اإلى اأن ُتحقَّ
اإلى ثالث  العّينة. في حالتنا، كّنا بحاجة  اأ�سا�سّي، على جودة  اأُجريت، على نحو 
دورات تكراريّة فقط، الأمر الذي يعك�ص اإيجابّيًا جودة عملّية اأخذ العّينات. تتراوح 
ترجيحات الحالت لمختلف ال�ستطالعات بين 0.349 و2.500. وقد اأُدرجت 

.A.4 تفا�سيل الترجيحات لكّل حالة لكّل بلد �سمله الم�سح في الجدول

اإلى %47.3  الترجيحات الجندرّية ت�سل  العمر، لكانت  اإلى  بالن�سبة  الترجيحات الأّولية  لول   1
مقابل %52.7.
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في خطوة ترجيحّية نهائّية، ُعّدلت كّل العّينات الوطنّية اإلى عّينات �سافية من 
1,000 مقابلة. في النتيجة، وفيما يتعّلق بالنتائج ال�ساملة التي ت�سمل المجموعات 
عن  النظر  بغ�ّص  نف�سه،  بالترجيح  مجموعة  كّل  تتمّتع  كاّفة،  الم�ستهدفة  الت�سع 
حجم ال�سّكان في البلد اأو عوامل اأخرى. بالن�سبة اإلى كّل الدول )ما عدا الالجئين 
ال�سوريّين في لبنان(، كانت م�سادر البيانات الم�ستخدمة في تقييم الجندر والعمر 
اإح�ساءات الأمم المّتحدة (UN 2015) والأرقام الر�سمّية للبحرين (CIO 2015). كما 
المعاهد  قّدمتها  التي  الوطنّيين  لل�سّكان  الإقليمّي  التوزيع  اإح�ساءات  ا�سُتخدمت 
ة بهم، كاأ�سا�ص لح�ساب الترجيح  الوطنّية، اإلى جانب معلومات عن العّينة الخا�سّ

الإقليمّي.

المقابالت النوعيّة

رغم اأهّمية الأفكار التي يمكن ا�ستنباطها من الدرا�سات ال�ستق�سائّية الكّمية، ل يمكن 
ر�سد كّل جوانب الحياة اليومّية رقمّيًا. فغالبًا ما يمكن الح�سول على عمق اإ�سافّي 
ّمن منذ البداية في ت�سميم الم�سروع.  وتف�سيرات �سياقّية بالبحث النوعّي الذي �سُ

وُو�سعت ا�ستبانة هذه المقابالت ب�سورة تتالءم مع موا�سيع الم�سح الكّمي:

الجدول A.4ِ مجموعات الم�سح والترجيح

الترجيح )الحّد الأدنى–الأق�سى(البلد/مجموعة الم�سح 

2.080–0.571م�سر

1.1210–0.700البحرين

2.500–0.400اليمن

2.500–0.349الأردن

1.397–0.707لبنان

2.379–0.517المغرب

1.596–0.763فل�سطين

1.001–1.001الالجئون ال�سوريّون في لبنان

1.903–0.474تون�ص

2.500–0.349المجموع
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• فر�ص ال�سباب وال�سيا�سة.
• الأ�سرة والثقة والعدالة بين الأجيال.

• الربيع العربّي.
• ال�سيا�سات الدولّية.

اإن جميع الأ�سخا�ص الذين اأُجريت معهم المقابالت كانوا قد �ساركوا في الم�سح 
التالية لختيار الم�ستطَلعين من بين الأ�سخا�ص الذين  الكّمي. واأُر�سيت الح�س�ص 

وافقوا على اإجراء مقابالت متعّمقة:

• ذكور / اإناث: 50/50.
• مدينة كبيرة / بلدة �سغيرة / ريف: 33/33/33.

• التعليم الأ�سا�سّي / الثانوّي / العالي: 30/40/30.

بالن�سبة اإلى كّل بلد اأو مجموعة �سملها الم�سح، اأُجريت ع�سر مقابالت نوعّية على 
الأقّل في اأواخر 2016 واأوائل 2017 )انظر الجدول A.5(. واختارت الموؤ�ّس�سات 
نف�سها التي كانت م�سوؤولة عن اإجراء الدرا�سات ال�ستق�سائّية الكّمية الم�ستطَلعين 
الذكور والإناث. كما اأُّمنت المقابالت الكاملة �سمن ملّفات �سوتّية، مع كتابة كاملة 
للن�سو�ص العربّية والترجمات الإنكليزيّة، ثّم جرت م�ساركتها مع موؤلفي المجّلد.

الجدول A.5 المقابالت النوعية

 تواريخ اإجراء المقابلة النوعيّةالبلد/مجموعة الم�سح 

26–22 كانون الأّول/دي�سمبر 2016م�سر

من 21 كانون الأّول/دي�سمبر 2016 حتى 7 كانون الثاني/يناير 2017البحرين
من 20 كانون الأّول/دي�سمبر 2016 حتى 12 كانون الثاني/يناير 2017اليمن

من 17 كانون الأّول/دي�سمبر 2016 حتى 11 كانون الثاني/يناير 2017الأردن
من 17 كانون الأّول/دي�سمبر 2016 حتى 10 كانون الثاني/يناير 2017لبنان

16–8 كانون الأّول/دي�سمبر 2016المغرب

21–8 كانون الأّول/دي�سمبر 2016فل�سطين

23 كانون الأّول/دي�سمبر 2016 حّتى 10 كانون الثاني/يناير 2017الالجئون ال�سوريّون في لبنان

10–1 كانون الثاني/يناير 2017تون�ص
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لـ“المجل�ص ال�ست�ساري العلمي”، ُو�سعت ا�ستبانة هذه  اإلى ال�سفة الدولّية  نظراً 
الدرا�سة عن ال�سباب في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا باللغة الإنكليزيّة. ثّم ُترجمت 
الن�سخة الإنكليزيّة الرئي�سّية اإلى العربّية الف�سحى الحديثة، وبالن�سبة اإلى بع�ص البلدان، 

اأُجريت المزيد من التعديالت وفقًا لّلهجة المحلّية.

يُرجى اختيار بلد الدرا�سة الميدانيّة )التعبئة من الباحث(1
المغربالأردناليمن

تون�صفل�سطينالبحرين

م�سر)مواطن محلي( لبنان)لجئ �سورّي )في لبنان

يُرجى اأن تقول لي ما هي جن�سيّتك2
مغربّيةاأردنّيةيمنّيةدون جن�سية

تون�سّيةفل�سطينّيةبحرينّيةغير ذلك

م�سرّيةلبنانّيةسورّية�

يُرجى ت�سجيل الجن�ص3
ذكراأنثى

هل من الممكن من ف�سلك اأن تقول لي ما هي �سنة ميالدك؟4

حّدْد مكان الإقامة )التعبئة من الباحث(5
مخّيم لالجئين100.000–20.001 مدينة �سغيرة

< 50 قرية �سغيرة500,000–100,001 مدينة متو�ّسطة
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1,000–50 قرية> 500,000 مدينة كبيرة

20,000–1,001 مركز ريفّي

يُرجى اختيار محافظة / ولية / جهة الدرا�سة الميدانيّة )التعبئة من الباحث(6

يُرجى اختيار جهة العمل الميدانّي )التعبئة من الباحث(7
ريّة منطقة ريفّيةمنطقة ح�سَ

يُرجى اختيار نقطة البداية )التعبئة من الباحث(8

اإذا فكرت في و�سعك ال�سخ�سي بكل مكوناته وجوانبه )المدر�سة/العمل، العائلة، الو�سع القت�سادّي، 9
التحّولت ال�سيا�سيّة، التطّورات الم�ستقبليّة... اإلخ(، فهل ت�سعر اأنّك في و�سع اآمن اأم غير اآمن؟

يُرجى تقييم و�سعك على مقيا�ص من 1 )غير اآمن اأبداً( اإلى 10 )اآمن تماماً(

1 غير اآمن 
اأبداً

23456789

 10

 اآمن
تمامًا

الو�سعية ال�سخ�سية

هل يمكنك تحديد مجال الأمان: “اأنا اأ�سعر بالأمان / بفقدان الأمان” في هذه المجالت، يُرجى تقييم الو�سعيّة 10
بمقيا�ص من 1 )غير اآمن اأبداً( اإلى 10 )اآمن تماماً(

1 غير اآمن 
اأبداً

23456789
 10 اآمن

تمامًا
و�سعي القت�سادّي

حالتي ال�سّحية
م�ساعري

تعّر�سي للعنف
توّفر الغذاء لي

م�ستقبل عائلتي
احتمال حدوث حرب 

ونزاعات م�سّلحة

م�ستقبلي المهنّي

هل ترى نف�سك تنتمي اإلى فئة ال�سباب اأم الكبار؟11
ال�سبابالكبار
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الو�سع ال�سخ�سي

يُرجى اأن تقول لي ما هو بلد ميالدك12
المغربلبنانليبيا

تون�صاليمنالعراق

م�سرالبحرينبلد اآخر

الأردنالمملكة العربية ال�سعودّية

فل�سطينسوريا�

الت�سل�سل �سمن العائلة: هل اأنت...؟13
الطفل الوحيد الطفل الأكبرالطفل الأو�سطالطفل الأ�سغر

الو�سعيّة الجتماعيّة: هل اأنت...؟14
اأعزبمطّلق

 في مرحلة الخطوبةاأرمل

 متزّوج

ما هو و�سعك المعي�سّي الحالّي؟15
)اأعي�ص مع الوالدين )في الأ�سرة نف�سهااأعي�ص بمفردي

)اأعي�ص مع الوالدين في بيت واحد )لكن لدّي اأ�سرة م�ستقّلةاأعي�ص في �سّقة م�ستركة مع اأ�سدقاء

 )غير ذلكاأعي�ص مع اأ�سرتي/ �سريك حياتي )من دون الوالدين

بما فيهم اأنت: كم هو عدد الأ�سخا�ص الذين يعي�سون في اأ�سرتك؟16

من بين هوؤلء، كم هو عدد النا�ص الذين يبلغ �سنّهم ما بين 16 و65 �سنة بمن فيهم اأنت؟17

من هو )هي( رب )ربة( الأ�سرة من بين الأ�سخا�ص الذين تعي�ص معهم؟18
اأنا �سخ�سّيًاوالدتي

زوجي/ زوجتيل اأحد

 سخ�ص اآخروالدي�
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من يدير �سوؤون الحياة اليوميّة في بيتكم؟19
اأنا �سخ�سّيًاوالدتي

زوجي/ زوجتيل اأحد

 سخ�ص اآخروالدي�

كيف تقيِّم و�سع عائلتك القت�سادّي اليوم؟20
ًجّيد جّداجّيد ن�سبّيًاسّيئ ن�سبّيًا�ًسّيئ جّدا�

كيف تقيِّم الو�سع القت�سادّي لعائلتك في 2010؟21
ًجّيد جّداجّيد ن�سبّيًاسّيئ ن�سبّيًا�ًسّيئ جّدا�

ل اأعرف

ما هي لغتك )لغاتك( الأّم؟22
)العربّية العاّمية )اللغة الدارجةالإ�سبانّيةال�سريانّية

الأمازيغّيةالإنكليزّيةالنوبّية

الكردّيةالألمانّيةلغة اأخرى

الفرن�سّيةالأرمنّية

ما هي اللغات الأخرى التي تتحّدث )تتحّدثين( بها؟23
)العربّية العاّمية )اللغة الدارجةالإ�سبانّيةالنوبّية

العربّية الف�سحىالإنكليزّيةبلد اآخر

الأمازيغّيةالألمانّية ول لغة اأخرى

الكردّيةالأرمنّية

الفرن�سّيةال�سريانّية

هل اأنت طالب)ة( اأو تلميذ)ة(؟24
نعمل

هل تدر�ص في.......؟25
مدر�سةجامعةتدريب مهنّي)متوّقف عن الدرا�سة )لجئ... اإلخ
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كم عدد ال�سنوات التي ق�سيتها في المدر�سة )با�ستثناء مرحلة ما قبل المدر�سة والجامعة(؟26

اأعلى �سهادة درا�سيّة تّم تح�سيلها27
)اأّمي)ةالباكالوريا/ التوجيهّي

يكتب ويقراأ لكن لم ي�سبق له اأن دخل المدر�سةسهادة ِحَرفّية/ فّنية/ كّلية مجتمع�

الم�ستوى البتدائي)سهادة جامعّية )الإجازة، الماج�ستير�

الم�ستوى الإعدادّي/ الثاتوّيالدكتوراه

الأهل

الوالد

من ف�سلك، حّدثني عن والدك: هل ما زال والدك على قيد الحياة؟28
نعملل اأعرف

كم عمر والدك؟)ال�سّن(29

ل اأعرف

ما هو/ ماذا كان م�ستواه الدرا�سّي )اأعلى �سهادة تّم تح�سيلها(؟30
)اأّمي)ةسهادة ِحَرفّية/ فّنية/ كّلية مجتمع�

يكتب ويقراأ لكن لم ي�سبق له اأن دخل المدر�سة)سهادة جامعّية )الإجازة، الماج�ستير�

الم�ستوى البتدائيالدكتوراه

الم�ستوى الإعدادّي/ الثاتوّيل اأعرف

الباكالوريا/ التوجيهّي

ما هو نوع المهن/الوظائف التي �سبق اأن ا�ستغل فيها والدك اأو التي يعمل بها؟ يُرجى و�سع عالمة31
موّظف حكومّي

)موّظف )مع تاأمين

)عامل )من دون تاأمين، ولكن بتوظيف م�ستمّر

عامل ماأجور �سمن م�سروع عمل عائلّي
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)عمل حّر بعد الدرا�سة )طبيب، محامٍ... اإلخ

)عمل حّر من دون تعليم عاٍل )تجارة، �سناعة... اإلخ

عمل حّر في مجال الزراعة

)عمل حّر في قطاع الخدمات )عمل م�ستمّر، َدخٌل غير م�ستقّر

)عامل مياوم )توظيف غير م�ستقّر، َدخٌل غير م�ستقر

من دون عمل

عمل من دون دخل

متقاعد

 سيء اآخر�

وما هي/ ماذا كانت وظيفته الرئي�سيّة؟ )المهنة التي ق�سى فيها اأطول مّدة(32
موّظف حكومّي

)موّظف )مع تاأمين

)عامل )من دون تاأمين، ولكن بتوظيف م�ستمّر

عامل ماأجور �سمن م�سروع عمل عائلّي

)عمل حّر بعد الدرا�سة )طبيب، محامٍ... اإلخ

)عمل حّر من دون تعليم عاٍل )تجارة، �سناعة... اإلخ

عمل حّر في مجال الزراعة

)عمل حّر في قطاع الخدمات )عمل م�ستمّر، َدخٌل غير م�ستقّر

)عامل مياوم )توظيف غير م�ستقّر، َدخٌل غير م�ستقر

من دون عمل

عمل من دون دخل

متقاعد

 سيء اآخر�

بخ�سو�ص وظيفته الرئي�سيّة، يُرجى اأن تقول لي ....33
ل اأعرف عدد ال�ساعات التي ي�ستغلها في اليوم

ل اأعرفعدد الأيام في الأ�سبوع

ل اأعرفعدد الأ�سابيع في ال�سهر

ل اأعرفعدد ال�سهور في ال�سنة
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وفيما يخ�ّص دخله؟ في وظيفته الرئي�سيّة ، هل هو...34


يتلّقى دفعات 

مالّية يومّيًا
يتلّقى دفعات مالّية 

ن�سف �سهرّية
يتلّقى دفعات مالّية في 

ل اأعرفنهاية كّل مو�سم

يتلّقى دفعات 
مالّية اأ�سبوعّيًا

يتلّقى دفعات مالّية 
�سهريًّا

يتلّقى دفعات مالّية وفق 
العمل الذي يفعله

ل يتلّقى 
دفعات 

مالّية

هل من الممكن من ف�سلك اأن تقول لي كم يتلّقى؟ باليوم/ بالأ�سبوع/ بال�سهر/ بالمو�سم/ وفق العمل الذي 35
ينجزه

�سهريًا باليوم

بالمو�سم )مجموع ال�سنة الما�سية(بالأ�سبوع

وفق العمل/ القطعة )مجموع ال�سنة الما�سية(ن�سف �سهرّي

هل يتلّقى دفعات ماليّة م�ستمّرة في حالة المر�ص؟36
نعملل اأعرف

الوالدة

من ف�سلك، حّدثني عن والدتك: هل ما زالت والدتك على قيد الحياة؟ 37
نعملل اأعرف

كم عمر والدتك؟ )ال�سّن(38

ل اأعرف

ما هو/ ماذا كان م�ستواها الدرا�سّي )اأعلى �سهادة تّم تح�سيلها(:39
)اأّمي)ةسهادة ِحَرفّية/ فّنية/ كلية مجتمع�


تكتب وتقراأ لكن لم ي�سبق لها اأن دخلت 

�سهادة جامعّية )الإجازة، الماج�ستير(المدر�سة

الم�ستوى البتدائيالدكتوراه

الم�ستوى الإعدادّي/ الثاتوّيل اأعرف

الباكالوريا/ التوجيهّي
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ما هو نوع المهن/ الوظائف التي �سبق اأن ا�ستغلت فيها اأو التي تعمل بها والدتك؟ يرجى و�سع عالمة40
موظفة حكومّية

)موظفة )مع تاأمين

)عاملة )من دون تاأمين، ولكن بتوظيف م�ستمر

عاملة ماأجورة �سمن م�سروع عمل عائلي

)عمل حّر بعد الدرا�سة )طبيبة، محامية... اإلخ

)عمل حّر من دون تعليم عاٍل )تجارة، �سناعة... اإلخ

عمل حّر في مجال الزراعة

)عمل حّر في قطاع الخدمات )عمل م�ستمّر، دخل غير م�ستقّر

)عاملة مياومة )توظيف غير م�ستقّر، دخل غير م�ستقّر

من دون عمل

عمل من دون دخل

متقاعدة

 سيء اآخر�

وما هي/ ماذا كانت وظيفتها الرئي�سيّة؟ )المهنة التي ق�ست فيها اأطول مّدة(41
موظفة حكومّية

)موظفة )مع تاأمين

)عاملة )من دون تاأمين، ولكن بتوظيف م�ستمر

عاملة ماأجورة �سمن م�سروع عمل عائلي

)عمل حّر بعد الدرا�سة )طبيبة، محامية... اإلخ

)عمل حّر من دون تعليم عاٍل )تجارة، �سناعة... اإلخ

عمل حّر في مجال الزراعة

)عمل حّر في قطاع الخدمات )عمل م�ستمّر، دخل غير م�ستقّر

)عاملة مياومة )توظيف غير م�ستقّر، دخل غير م�ستقّر

من دون عمل

عمل من دون دخل

متقاعدة

 سيء اآخر�
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بخ�سو�ص وظيفتها الرئي�سيّة، يُرجى اأن تقول لي ... 42
ل اأعرف عدد ال�ساعات التي ت�ستغلها في اليوم

ل اأعرفعدد الأيام في الأ�سبوع

ل اأعرفعدد الأ�سابيع في ال�سهر

ل اأعرفعدد ال�سهور في ال�سنة

وفيما يخ�ّص دخلها؟ في وظيفتها الرئي�سية ، هل هي...43


تتلّقى دفعات 

مالّية يوميًا
تتلقى دفعات مالية 

ن�سف �سهرية
تتلقى دفعات مالية في 

ل اأعرفنهاية كل مو�سم

تتلّقى دفعات 
مالية اأ�سبوعيًا

تتلقى دفعات مالية 
�سهريًا

تتلقى دفعات مالية وفق 
العمل الذي تفعله

ل تتلّقى 
دفعات 

مالّية

هل من الممكن من ف�سلك اأن تقول لي كم تتلقى؟ باليوم/ بالأ�سبوع/ بال�سهر/ بالمو�سم/ وفق العمل الذي 44
تنجزه

�سهريًا باليوم

بالمو�سم )مجموع ال�سنة الما�سية(بالأ�سبوع

وفق العمل/ القطعة )مجموع ال�سنة الما�سية(ن�سف �سهرّي

هل تتلقى دفعات مالية با�ستمرار اإذا كانت مري�سة؟45
نعملل اأعرف

هل ترى نف�سك جزءاً من الطبقة العاملة؟46
نعمل ينطبقل اأعرف

تقييم الطبقة الجتماعية: كيف ت�سنّف و�سعيّة عائلتك؟ 47
ثرية

من الطبقة المتو�سطة العليا

من الطبقة المتو�سطة الدنيا

فقيرة

معوزة جداً، على باب اهلل



448

ماأزق �ل�شباب في �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا

ال�سكن

ما هو نوع المجتمع ال�سكني الذي تعي�ص فيه حالياً؟48

ال�سكن الذي توفره الدولة سكن غير نظامي� سكن خا�ص�
مخيم 

لجئين

نوع ال�سكن غير نظامي49
اأر�ص غير نظاميةبناء غير قانونيمنزل موؤقت/ منزل متهالك

ما هو نوع ال�سكن / المنزل الذي تعي�ص فيه حالياً؟50
منزل �سا�سع/ ڤيال/ دارةسكن غير نظامي/ موؤقت�

منزل م�ستقلخيمة

منزل مجاور منازل اأخرىغرفة

سقة� سيء اآخر�

كم عدد ال�سنوات التي تعي�ص فيها، اأنت �سخ�سيّاً، في هذا النوع من الم�ساكن؟51

هل اأنت/ هل رب اأ�سرتك...؟52
م�ستاأجر

مالك لل�سكن الذي تعي�سون فيه

هل تعي�سون في م�سكن قّدمته �سركة اأو موؤ�س�سة اأو �سخ�ص ما؟

غير ذلك

53 هل...؟53

ورثتما�ستريتم المنزل/ ال�سقةبنيتم المنزل باأنف�سكم

ة بك؟54 هل لديك غرفة خا�سّ
نعملدون جواب

اأّي من بين هذه الأ�سياء والأجهزة متوفّر في بيتكم؟ 55
ماء الحنفيةتلفزيونجهاز تكييف

كهرباء)سحن لقط )هوائّي اأقمار ا�سطناعية�دّراجة نارية
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مرحا�صثالجة
�سيارة/ بيك اأب/ �ساحنة/ 

جرار

مطبخ م�ستقلكمبيوتر/ كمبيوتر محمول/ لوحّي

موقدات�سال بالإنترنت

هل تمتلك اأ�سرتك ما�سية؟56
نعمل

هل باإمكانك اأن تقول كم عدد الحيوانات التي تمتلكونها؟57
بغال خروف

جمال عربية، اإبلماعز

جوامي�ص الماءدجاج

الأرانباأبقار

الحمامخيول

�سيء اآخرحمير

هل تمتلك اأ�سرتك اأر�ساً زراعية؟58
نعمل

من ف�سلك، هل من الممكن اأن تقول لي ما هي م�ساحة الأر�ص الفالحية التي تمتلكونها؟59
ل اأعرف الأرا�سي ال�سقوية: )متر مربع(

ل اأعرف الأرا�سي البعلية: )البور... اإلخ( )متر مربع(

هل تنتج اأ�سرتك حالياً الغذاء ل�ستهالكها الذاتي؟60
نعمل

كم ن�سبة هذا الإنتاج مقارنة باإجمالي النفقات على الغذاء؟ يُرجى اإعطاء تقدير تقريبّي.61

)%(15101520303540455060708090100
ل 

اأعرف
النفقات 

على الغذاء
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القت�ساد

ما هو تقييمك لو�سعك المادي ال�سخ�سي حالياً؟62
ًجّيد جّداجّيد ن�سبّيًاسّيئ ن�سبّيًا�ًسّيئ جّدا�

هل تمتلك ح�ساباً م�سرفياً اأو ح�ساباً بريدياً خا�ساً؟63
نعمل

هل تملك بطاقة ائتمان خا�سة؟64
نعمل

هل لديك �سخ�سياً بع�ص المال المتوفر من العمل اأو عائلتك اأو م�سادر اأخرى؟65
نعمل

اإذا لم يكن لديك مال متوفر لك، هل من الممكن من ف�سلك اأن تحدد و�سعك؟66
طالب

تحت تدريب حرفي اأو مهني

)من دون عمل موؤقتًا )اأقل من ثالثة اأ�سهر

)متعطل عن العمل منذ مدة طويلة )اأكثر من ثالثة اأ�سهر

)من دون عمل دائم )مثاًل المتزّوجات ال�ساّبات اللواتي ل ُي�سمح لهّن بالعمل

 متقاعد /مري�ص

ما هي مختلف م�سادر ميزانيتك؟67
من العائلةمن عملك/ �سغلكمن منحة درا�سية سيء اآخر�

اإذا كان الم�سدر الوحيد لميزانيتك هو عائلتك اأو تحويالت مالية من اأنا�ص اآخرين/ موؤ�س�سات اأخرى، يرجى اأن 68
ت�سف و�سعك؟

طالب

تحت تدريب حرفي اأو مهني

)من دون عمل موؤقتًا )اأقل من ثالثة اأ�سهر

)متعطل عن العمل منذ مدة طويلة )اأكثر من ثالثة اأ�سهر

)من دون عمل دائم )مثاًل المتزّوجات ال�ساّبات اللواتي ل ُي�سمح لهّن بالعمل

)متقاعد يتلقى م�ساعدات حكومية )مثاًل ب�سبب الإعاقة



451

الملحق الثاني: ال�ستبانات

)متقاعد من دون دخل )مثاًل في حالة مر�ص

ل ينطبق

ذكرت اأنك تتلقى المال من العائلة اأو م�سادر اأخرى )با�ستثناء الدخل الذي تح�سل عليه من عملك( هل....69
تتلقى المال بانتظام...تتلقى المال على نحو غير منتظم....

اإذا كان عليك التخمين، كم من المال تتلقى تقريباً �سهرياً من عائلتك اأو من م�سادر اأخرى )با�ستثناء الدخل 70
الذي تح�سل عليه من عملك(؟

�سوؤال: اإذا كنت ت�ستغل من اأجل المال، كم عدد الوظائف لديك حالياً؟71

ما هو نوع مختلف الخدمات/ الوظائف التي توؤديها؟72
موظف حكومي

)موظف )مع تاأمين

)عامل )من دون تاأمين، لكن بتوظيف م�ستمر

عامل ماأجور �سمن م�سروع عمل عائلي

)عمل حّر بعد الدرا�سة )طبيب، محاٍم... اإلخ

)عمل حّر من دون تعليم عاٍل )تجارة، �سناعة... اإلخ

عمل حّر في مجال الزراعة

)عمل حّر في قطاع الخدمات )عمل م�ستمر، دخل غير م�ستقر

)اعامل مياوم )توظيف غير م�ستقر، دخل غير م�ستقر

متقاعد

سيء اآخر�

يرجى ترتيب هذه الوظائف المتعلقة بالدخل ِمن التي لها اأكثر اأهمية )1( اإلى التي لها اأقل اأهمية )3(73
123موظف حكومي

موظف )مع تاأمين(

عامل )من دون تاأمين، لكن بتوظيف م�ستمر(

عامل ماأجور �سمن م�سروع عمل عائلي

عمل حّر بعد الدرا�سة )طبيب، محامٍ... اإلخ(
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عمل حّر من دون تعليم عالٍ )تجارة، �سناعة... اإلخ(

عمل حّر في مجال الزراعة

عمل حّر في قطاع الخدمات )عمل م�ستمر، دخل غير م�ستقر(

عامل مياوم )توظيف غير م�ستقر، دخل غير م�ستقر(

متقاعد

�سيء اآخر

ماذا عن الوظائف؟: اأرجو اأن تقول لي...74

ماذا عن ... عمل 1: اأرجو اأن تقول لي...

 عدد ال�ساعات التي ت�ستغلها في اليوم 

 عدد الأيام التي ت�ستغلها في الأ�سبوع 

عدد الأ�سابيع التي ت�ستغلها في ال�سهر  

عدد ال�سهور التي ت�ستغلها في ال�سنة 

ماذا عن ... عمل 2: اأرجو اأن تقول لي...

 عدد ال�ساعات التي ت�ستغلها في اليوم 

 عدد الأيام التي ت�ستغلها في الأ�سبوع 

عدد الأ�سابيع التي ت�ستغلها في ال�سهر  

عدد ال�سهور التي ت�ستغلها في ال�سنة 

ماذا عن ... عمل 3: اأرجو اأن تقول لي...

 عدد ال�ساعات التي ت�ستغلها في اليوم 

 عدد الأيام التي ت�ستغلها في الأ�سبوع 

عدد الأ�سابيع التي ت�ستغلها في ال�سهر  

عدد ال�سهور التي ت�ستغلها في ال�سنة 

وكم تتلّقى كاأجر عن كل عمل؟ عمل 75:1
ال�سهر اليوم

العمل/ الخدمة/ المهمة الأ�سبوع

ن�سف �سهر
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وكم تتلّقى كاأجر عن كل عمل؟ عمل 2:
ال�سهر اليوم

العمل/ الخدمة/ المهمة الأ�سبوع

ن�سف �سهر

وكم تتلّقى كاأجر عن كل عمل؟ عمل 3:
ال�سهر اليوم

العمل/ الخدمة/ المهمة الأ�سبوع

ن�سف �سهر

هل تتلقى دفعات مالية م�ستمرة في حالة المر�ص؟ )الجواب لكل عمل(76
لنعم

عمل 1

عمل 2

عمل 3

كيف علمت بالعمل الأكثر اأهمية لك؟77
الأ�سدقاء اأخبروني بهذه الوظيفةعن طريق �سركة توظيف خا�سة

عن طريق الإنترنت)عن طريق موؤ�س�سة عامة )مثاًل مكتب التوظيف

اأخبرني اأحد اأفراد العائلة سيء اآخر�

قراأت الإعالنات

عمل 1

فيما يخ�ص هذا العمل: ما هي الأ�سباب التي جعلتك تعمل فيه؟78

�سحيح جزئيًا�سحيح
لي�ص 

�سحيحًا

لم يكن لدي خيار اآخر

هذا هو العمل الوحيد الذي اأ�ستطيع فعله

هذا عمل اآمن

هذا عمل يخ�ص العائلة 

المدير من المنطقة نف�سها
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الأجر جيد

هذا العمل مقبول جيداً في المجتمع

هذا عمل فيه ن�ساط اجتماعي: يمكن لي التعامل مع الأ�سدقاء والزمالء

يمكن لي تعّلم الكثير من الأمور

لدّي اإمكانات لتح�سين و�سعي الوظيفي

هل تحب هذا العمل؟79
ًل، اأبدا

قلياًل

ما بين وبين

 ًكثيرا

 مئة في المئة

هل ت�ساعد اأبويك ماليّاً؟ اإذا كان الجواب “نعم”، هل ذلك بانتظام اأو ل؟80
ل اأ�ساعد والدّي ماليًا

اأ�ساعد والدّي ماليًا على نحو غير منتظم

 اأ�ساعد والدّي ماليًا بانتظام

بكم من المال ت�ساعد والديك في ال�سهر؟81

كيف تت�سور و�سعك الوظيفي وعملك لكي تكون را�سياً؟82
1 غير مهم 

على الإطالق
2 غير مهم 

ن�سبيًا
3 ما بين 

وبين 
4 مهم 
ن�سبيًا

5 مهم 
جداً

ل 
اأعرف 

تحقيق دخل مرتفع

جود اإمكانات لتح�سين الو�سع الوظيفي

عمل اآمن

خلق عالقات كثيرة مع اأنا�ص اآخرين

ال�سعور باأنني حققت �سيئًا

ال�سعور باأنني مقبول عند النا�ص الآخرين

اإمكانية م�ساعدة الآخرين

اإمكانية تحقيق اأفكاري الخا�سة
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فعل عمل مفيد للمجتمع
اإمكانية فعل عمل له معنى

بالن�سبة اإلي

عمل يتيح وقت فراغ كاٍف

اإلى اأّي مدى اأنت واثق من اإمكانية تحقيق رغباتك ال�سخ�سية فيما يخ�ص عملك؟83
غير واثق على الإطالق

غير واثق ن�سبيًا

 واثق ن�سبيًا

واثق تمامًا

ل ينطبق

هل و�سلت اإلى اأق�سى حدود قدراتك فيما يخ�ص الدرا�سة اأو العمل اأو �سوؤونك اليومية؟ ما هو الو�سف الأن�سب لو�سعك؟84
اأنا دائمًا ل اأ�ستخدم اإمكاناتي كليًا واأ�سعر بالمر�ص

اأنا دائمًا ل ا�ستخدم اإمكاناتي كليًا

اأنا ل ا�ستخدم اإمكاناتي كليًا

اأنا اأعي�ص توازنًا جيداً بين العمل واأوقات الفراغ

اأ�سعر اأني مرهق

اأنا دائمًا مرهق

اأنا دائمًا مرهق واأ�سعر بالمر�ص

دون جواب

هل اأنت في و�سع ي�سمح لك بتوفير المال؟85
نعمل

تقريباً كم من المال توفّر �سهرياً؟ )بالعملة المحلية الخا�سة بالبلد(86

ما هو الغر�ص من توفير المال في المقام الأول؟87
لأ�سباب الأمان، في حالت الحاجةلآوفر النقود للتقاعد الخا�ص بي

كمهر لزواجيالهجرة

كي اأبني اأو اأ�ستري منزًل سيء اآخر�

لأّدخر المال لأطفالي
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هل لديك ديون، �سواء لدى موؤ�س�سات )على �سبيل المثال بنوك( اأو من اأ�سخا�ص؟88
نعمل

كم موؤ�س�سة )مثاًل بنوك( اأو كم �سخ�ساً اأنت مدين له/ لها؟89
 اأ�سخا�ص موؤ�س�سات )مثال الم�سارف( 

ما هو م�ستوى الديون لديك؟90
)قليلة )اأقل من ميزانية �سهرية

)متو�سطة )ما بين ميزانية �سهر و�ستة اأ�سهر

)عالية )اأكثر من ميزانية �ستة اأ�سهر

هل �سبق اأن كنت ع�سواً في جمعية ادخار دورية؟91
نعمل

متى كانت اآخر مرة �ساركت في جمعية ادخار دورية؟92

كم كان عدد الأفراد الم�ساركين بمن فيهم اأنت؟93

ما هو المبلغ الذي ا�ستثمرته، اأنت �سخ�سياً، في ال�سهر؟ )بالعملة المحلية للبلد(94

هل لديك تاأمين �سحي؟95
نعملل اأعرف/ دون جواب

هل هذا التاأمين....؟96
خا�صحكوميل اأعرف

يُرجى تحديد العنا�سر الـ4 التي يُنفق عليها الأكثر. اختر على الأكثر 974
سراء القمح والخبز�الإنترنتالمو�سيقاالدرا�سة


 المواد الغذائية

)الزيت، ال�سكر... اإلخ(
األعاب الفيديو 

والإنترنت
الخروج مع 

الأ�سدقاء
مواد 

التجميل
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الوجبات الخفيفة المحلية
ت�سديد الديون/ 

الماء/ الكهرباءالأق�ساط
حاجة 
اأخرى


 اأطعمة “ماكدونالد”،

تاأجير ال�سكنالنقل/ ال�سفر“بيتزا هوت”، “كينتاكي”

المالب�صال�سجائرقناني الغاز

التليفون الجوالالأدوية، العقاقيرالتاأمين
 

ما هي درجة اأهمية توفر خبز رخي�ص لك ولعائلتك؟98
مهم للغايةمهملي�ص مهمًا

هل ت�سترون الخبز اأو تعّدونه باأنف�سكم �سمن اأ�سرتك؟99
ن�سترينعّد الخبز في البيتن�ستري ونعّد

هل �سبق اأن ا�سطررت اإلى النتظار من اأجل الح�سول على الخبز )با�ستثناء �سهر رم�سان(؟100
نعمل

هل حدث ذلك....؟101
2010 قبل2010 بعدالثنان، قبل 2010 وبعده

هل حدث ذلك...؟102
دائمًاغالبًا بين حين واآخرًنادرا

هل يمكن من ف�سلك اأن تقول لي ما هو معّدل �ساعات النتظار في الأ�سبوع؟103

هل لديك بطاقة تموينية ل�سراء الطعام اأو للح�سول عليه؟104
نعمل

ما هي اأهمية البطاقة التموينية لك ولعائلتك؟105
مهّمة للغايةمهّمةلي�ست مهّمة

من اأجل �سراء الطعام، هل تذهب اإلى...؟106
ال�سوق الأ�سبوعيمخبز
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)بائع في ال�سارع )يفتر�ص الأر�ص لبيع �سلعته
 محالت ال�سوبر ماركت 
)متجر كبير بخدمة حرة(

بائع متجول لديه عربةمحالت الت�سوق ال�سخمة

ك�سك في �سوق الحيبائع بالجملة

بقال)مركز تجاري )مول

جزار سيء اآخر�

هل من الممكن من ف�سلك اأن تقول لي عدد المرات التي تذهب فيها اإلى كل واحدة من تلك المحالت ل�سراء 107
المواد الغذائية؟

يوميًا
مرة كل 
يومين 

مرتين في 
الأ�سبوع

�سهريًااأ�سبوعيًا
نادراً اأقل من 
مرة في ال�سهر

ال�سوق الأ�سبوعي
بائع في ال�سارع )يفتر�ص 

الأر�ص لبيع �سلعته(

بائع متجول لديه عربة

ك�سك في �سوق الحي

بقال

جزار

مخبز
محالت ال�سوبر ماركت )متجر 

كبير بخدمة حرة(

محالت الت�سوق ال�سخمة

بائع بالجملة

مركز تجاري )مول(

الكثير من المنتجات الغذائية التي ن�ستهلكها تنتج خارج العالم العربّي. كم هو مهّم لك اأن تكون جميعها 108
منتجات حالًل؟

مهم للغايةمهملي�ص مهمًا

 هل �سبق اأن ا�ستريت على نحو متعّمد ماأكولت اأو مواد تجميل عليها مل�سق/ �سهادة ت�سير اإلى اأنها حالل؟109
اأّي نوع؟
مواد التجميللحوم سيء اآخر�

اأطعمة �سبه جاهزة ل �سيءل اأعرف
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الحيّز العام

اإلى اأّي درجة مهمٌّ لحياتك ...؟110

1 لي�ست مهمة 
على الإطالق

23456789

 10

مهمة 
للغاية

غياب العنف
تاأمين الحتياجات 

الأ�سا�سية

الحقوق الأ�سا�سية 
لالأقليات

حّرية الراأي والتعبير

حّرية الجتماع
حّرية انتخاب القادة 

ال�سيا�سيين

حّرية الحركة

يُرجى ترتيب الحقوق الثالثة الأكثر اأهّمية لك )1= الأكثر اأهمية(111
123

غياب العنف

تاأمين الحتياجات الأ�سا�سية

الحقوق الأ�سا�سية لالأقليات

حّرية الراأي والتعبير

حّرية الجتماع

حّرية انتخاب القادة ال�سيا�سيين

حّرية الحركة

عالقة بهذه الحقوق الثالثة: هل يمكن للدولة اأن توفر ما تحتاج اإليه؟ 112
لنعم

غياب العنف

تاأمين الحتياجات الأ�سا�سية

الحقوق الأ�سا�سية لالأقليات

حّرية الراأي والتعبير
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حّرية الجتماع

حّرية انتخاب القادة ال�سيا�سيين

حّرية الحركة

اإذا نظرت اإلى العالم، فما هو النظام ال�سيا�سي الذي تف�سله؟113
رجل قوي يحكم البالدنظام ديموقراطي

امراأة قوية تحكم البالدنظام ديموقراطي واإ�سالمي م�سترك

دولة دينية قائمة على اأ�سا�ص ال�سريعةنظام من دون دول قومية

نظام ا�ستراكيسيء اآخر�

نظام ا�ستراكي واإ�سالمي م�ستركل اأعرف

وفيما يخ�ّص ثقتك بمختلف الموؤ�س�سات؟114

ثقةثقة محدودةانعدام
ل 

اأعرف

نظام ال�سحة العام

نظام التعليم

و�سائل الإعالم

العائلة

الأمم المتحدة

ال�سرطة

الحكومة

النقابات العّمالية

البرلمان

الزاوية )خ�سو�سًا الطرق ال�سوفّية(

المنظمات غير الحكومية لحقوق الإن�سان

جمعيات الأحياء

القبيلة

الأحزاب

المنظمات الدينية

النظام الق�سائي والمحاكم

الجي�ص

الميلي�سيات )المجموعات الم�سلحة(
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هل يجب على الحكومة اأن تلعب دوراً اأكبر اأو ثانوياً في الحياة اليومية اأو هل هو جيد كما هو حالياً؟115
دور اأكبرجّيد كما هو الآندور ثانوّي

اإذا كان دوراً اأكبر، فهل من الممكن تحديد المجال الذي يجب على الحكومة اأن تكون حا�سرة فيه اأكثر؟116
ال�سمان الجتماعيالمراقبةال�سفافية سيء اآخر�

اإذا كان دوراً ثانوياً، فهل من الممكن تحديد المجال الذي يجب على الحكومة اأن تكون حا�سرة فيه اأقل؟117
ال�سمان الجتماعيالمراقبةال�سفافية سيء اآخر�

كيف ت�سّمي الأحداث الجارية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا منذ اأواخر 2010 وبدايات 2011؟118
الربيع العربيانتفا�سةحركة �سعبية

ثورةحرب اأهليةسيء اآخر�

ع�سيان م�سلحتدّخل اأجنبيدون جواب

اأعمال �سغبانقالب

تمّردفو�سى

الآن، بمنا�سبة الحديث عن هذه الأحداث، ما هو راأيك في هذه العبارات؟119

غير متفق
 ل متفق

ول غير متفق
متفق

ل 
اأعرف

لم تغّيرالأحداث �سيئًا

الأحداث م�ستمّرة

الأحداث بداأها ال�سباب ثّم خطفها اآخرون

الأحداث وّحدت ال�سباب على م�ستوى العالم

الأحداث كانت مهمة جّداً لي �سخ�سيًا

الأحداث ح�سلت بف�سل ال�سباب العلماني

الأحداث ح�سلت بف�سل “الإخوان الم�سلمون”

الأحداث قّوت الإ�سالميين اأكثر

الأحداث غّيرت حياتي

مع الأحداث نحن على اأف�سل حال اليوم

الأحداث خلقت نمو الت�سامن الإ�سالمي

الأحداث ولّدت نمّو القوى العلمانية

الأحداث قّربت اأكثر بين ال�سعوب العربية
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الأحداث م�سوؤولة عن النت�سار الوا�سع للعنف

القوى الدولية الفعالة دعمت الأنظمة العربية طوياًل

القوى الخارجية الفعالة حّر�ست على الأحداث

القوى الدولية الفعالة عملت كثيراً على اإ�سقاط الأنظمة العربية

الوليات المتحدة اأرادت اإثارة المنطقة بكاملها
 

يُرجى التفكير في هذه العبارات: هل اأنت متّفق معها اأم غير متّفق؟120
1 غير 

متفق على 
الإطالق

23456789
10 متفق 

تمامًا

اأرى نف�سي مواطنًا له 
الحقوق نف�سها مثل جميع 

المواطنين الآخرين


لي�ص لدى الجميع الحقوق 
نف�سها في المجتمع

اأرى نف�سي مق�سًى من 
المجتمع

اأنتمي اإلى الأقلية

المجتمع والهوية

ما هي درجة تديّنك، با�ستعمال �سلم من 1 = ل�ست متديّناً على الإطالق اإلى 10 = متديّن جّداً.121

رف�ص الجواب12345678910

اليوم

قبل خم�ص �سنوات

ماذا عن قناعتك الدينية حالياً؟122
م�سلميهوديل �سيء

م�سيحيسيء اآخر�دون جواب
 

ما هي العالمات/ الحاجات البارزة التي ت�ستعملها/ ترتديها وتدّل على توّجهك الديني؟ )للباحث: لحظ، ل 123
ت�ساأل(
عالمة ال�سالة التي تكون على الجبين/ زبيبة ال�سالةسليب�

حجاب)جلباب ق�سير )للرجال فقط
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)نقاب )للن�ساء فقطل �سيء

و�سمسيء اآخر�

ما راأيك؟ “الدين �ساأن خا�ّص ول يجب اأن يتدّخل اأحد فيه”.124
نعملل يهّمني

هل يجب اأن يلعب الإ�سالم دوراً اأكبر اأو ثانويّاً في الحياة اليوميّة، اأو اأنه جيّد كما هو الآن؟ )�سع رمز مبا�سرة 125
ينطبق” لغير الم�سلمين( “ل 

دور اأكبر

جّيد كما هو الآن

دور ثانوّي

رف�ص الجواب

ل ينطبق

ـِ ...؟126 وفيما يخ�ّص ارتباطك بالمجموعات المختلفة.هل تح�ّص بارتباط ب
1 غير 

مرتبط اأبداً
23456789

10 مرتبط 

كليًا
ل اأعرف
ل ينطبق

مجتمعك الوطني

مجتمعك الديني

الأّمة العربية

مجتمعك القَبلّي

اأبناء منطقتك

عائلتك
ال�سباب حول 

العالم

ما هو الأهم بالن�سبة اإلى م�ستقبلك ال�سخ�سي؟127
زواج ناجحعمل جيداأ�سدقاء جيدونعالقات عائلية جيدة

هل تح�ص باأنك على توا�سل مع ال�سباب الذين ي�ساركونك اهتماماتك في البلدان الأخرى؟128
لنعم

مجال المو�سيقا

كرة القدم
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ريا�سات اأخرى

حركات حقوق الإن�سان

المو�سة

الألعاب

ال�سفر

مجموعات دينية

�سيء اآخر

هل اأنت جزء من مجموعة اأ�سدقاء ثابتة تلتقي على نحو متكرر ويعرف الجميع بع�سهم بع�ساً جيداً؟129
نعمل

اإلى اأّي مدى اأنت �سعيد بمجموعة اأ�سدقائك؟130
ًسعيد جدا�

سعيد�

ما بين وبين

غير �سعيد

ًغير �سعيد اأبدا

نحن، الأفراد، لدينا ت�سورات وروؤى حول حياتنا ال�سخ�سية ومواقفنا و�سلوكنا. اإذا فّكرت في الإنجازات 131
الممكنة في حياتك، فما اأهّمية هذه النقاط لك، با�ستعمال �سلم من 1 = غير مهمة على الإطالق اإلى 10 = مهمة 

للغاية؟
دون جواب12345678910

احترام القانون والنظام

تحقيق م�ستوى معي�سة عاٍل

التزام قواعد ال�سرف والعار
امتالك ال�سلطة وممار�سة 

النفوذ

تطوير خيالي واإبداعي 
الذاتي

تحقيق اأمان اأكبر
العمل با�ستقاللية عن ن�سائح 

الآخرين

م�ساعدة النا�ص المهّم�سين 
والمنبوذين اجتماعيًا
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ة،  تحقيق اأجندتي الخا�سّ
حتى اإن كانت �سّد م�سلحة 

الآخرين


اأن اأكون مثابراً ومجتهداً 
وطموحًا

الت�سامح مع الآراء التي لم 
اأتفق معها فعليًا

الم�ساركة في المجالت 
ال�سيا�سية

اأن اأكون قادراً على اختيار 
�سريك حياتي بنف�سي

ال�ستمتاع بالحياة قدر 
الإمكان

اأن اأفعل ما يفعله الآخرون

حماية تقاليد وطني الأّم
اأن اأ�سارك في حياة عائلية 

جيدة

 اأن اأكون فخوراً بتاريخ 
بالدي

اأن اأتجّنب التطّبع بنمط 
الحياة الغربية

اأن يكون لدّي �سريك حياة 
يمكنني اأن اأثق به

اأن يكون لدي اأ�سدقاء 
ممتازون يقّدرونني 

ويتقّبلونني


اأن اأتوا�سل مع الآخرين
اأن اأعي�ص حياة �سّحية عن 

وعي

اأن اأترك م�ساعري توّجه 
قراري

اأن اأكون م�ستقال ماليًا عن 
الآخرين

اأن اأت�سّرف بوعي بيئي في 
اأّي ظرف

الإيمان باهلل

اأن�سر ر�سالة الإ�سالم
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هل تعتقد اأن المرء بحاجة اإلى اأ�سرة ليعي�ص حياة �سعيدة، اأو يمكن له اأن يكون �سعيداً اأي�ساً اأو حتى اأكثر �سعادة 133
عندما يعي�ص بمفرده؟


الإن�سان بحاجة 

اإلى اأ�سرة
بو�سع المرء اأن يعي�ص 

بمفرده واأن يكون 
�سعيداً


عندما يعي�ص المرء 

بمفرده �سيكون اأكثر 
�سعادة بالتاأكيد

ًل�ست متاأكدا

كيف ت�سف العالقات بين الرجال والن�ساء...؟134
ل اأعرفمتوترةمن�سجمة

... في بلدك

... في حّيك

...و�سط عائلتك

هل اأ�سبح العثور على �سريك الحياة اأ�سعب في ال�سنوات الأخيرة؟135
نعملل اأعرف

لماذا اأ�سبح من ال�سعب العثور على �سريك الحياة في ال�سنين الأخيرة؟136
الن�ساء يحتجن اإلى اأمان مالي اأعلى

 لم تعد الن�ساء تقبل القواعد التقليدية

الن�ساء يطالبن بعالقة �سراكة جديدة

ًاأ�سبحت متطّلبات الن�ساء كثيرة جدا

انعدام الثقة

سيء اآخر�

من هم الأ�سخا�ص الذين تتوّجه اإليهم...؟132

اأولد البلدالجيراناأ�سدقائيالعائلة�سريك حياتي
مواقع 

الإنترنت
رجال الدين

الموؤ�س�سات 
العامة

المبادرات 
الخا�سة

�سيء اآخرل اأعرفل اأحد

اإذا كنت بحاجة اإلى المال؟

اإذا كنت تبحث عن عمل؟

اإذا كنت مري�سًا؟

اإذا كان لديك م�سكالت �سخ�سية؟
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عب العثور على �سريك الحياة في ال�سنين الأخيرة؟137 لماذا اأ�سبح من ال�سّ
ازداد فقر الرجال ول ي�ستطيعون رعاية العائلة

الرجال غير م�ستعدين لقبول امراأة متعلمة

المعايير الأخالقية للرجال تتدهور

ًاأ�سبحت متطلبات الرجال كثيرة جدا

انعدام الثقة

سيء اآخر�

ماذا عن الأطفال. هل يحتاج المرء اإلى الأطفال ليعي�ص حياة �سعيدة اأو يمكن له اأن يعي�ص بال�سعادة نف�سها اأو 138
حتى اأ�سعد من دون اأطفال؟


المرء بحاجة اإلى 

اأن يكون له اأطفال
يمكن للمرء اأن يعي�ص 

ب�سعادة من دون اأطفال
من دون اأطفال �سيكون 

المرء اأكثر �سعادة بالتاأكيد
ل�ست 
متاأكداً

هل �ستربي )هل تربي( اأطفالك بطريقة تربية والديك نف�سها لك؟139


بالطريقة نف�سها 

بطريقة مختلفةبالطريقة نف�سها تقريبًاتمامًا
بطريقة 

مختلفة جداً

لنتحّدث الآن عن دواعي قلقك ب�ساأن الم�ستقبل. هل اأنت قلق ب�ساأن....140

قلق قلياًلقلق ن�سبّيًاقلق جداً
ل�ست قلقًا 

اأبداً
ل يمكن 
اأن يحدث

دون 
جواب

اأن تفقد عملك

اأن ت�سبح فقيراً

اأن ُت�ساب بمر�ص �سديد

األ يكون لديك اأ�سدقاء

من هم الأ�سخا�ص الذين تتوّجه اإليهم...؟132

اأولد البلدالجيراناأ�سدقائيالعائلة�سريك حياتي
مواقع 

الإنترنت
رجال الدين

الموؤ�س�سات 
العامة

المبادرات 
الخا�سة

�سيء اآخرل اأعرفل اأحد

اإذا كنت بحاجة اإلى المال؟

اإذا كنت تبحث عن عمل؟

اإذا كنت مري�سًا؟

اإذا كان لديك م�سكالت �سخ�سية؟
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اأن ت�سطّر اإلى مغادرة بلدك لأ�سباب 
�سيا�سية

اأن تبقى اأعزب من دون زواج

اأن تختلف جّديًا مع الوالدين
اأن ل تكون ناجحًا في الحياة 

كما ترغب

اأن تقع �سحية اعتداء اإرهابي

اأن ت�سبح مدمنًا على المخّدرات
اأن ت�سطّر اإلى مغادرة بلدك لأ�سباب 

اقت�سادية

زيادة فقدان الأمان
ال�سراعات الم�سّلحة التي تهّدد 

عائلتك

ما هي اأهّمية التغيّرات التي طراأت على حياتك في ال�سنوات الخم�ص الأخيرة؟141
غير مهّمة 

اأبداً
مهمة ما بين وبينغير مهّمة 

مهمة 
جداً

ل 
ينطبق

التغييرات داخل العائلة

فقدان ال�ستقرار الجتماعي

فقدان وظائف العمل

نق�ص الغذاء

النق�سامات الطائفية

زيادة العزلة عن العالم الخارجي

تزايد العنف

التغّير المناخي

كيف ت�سف العالقات بين الجيل الجديد والقديم...؟142
ل اأعرفمتوترةمن�سجمة

... في بلدك

... في حّيك

...و�سط عائلتك
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كيف �ستتطّور هذه العالقات بين الأجيال في الم�ستقبل؟143
ل اأعرف�ستتدهور�ستبقى كما هي�ستتح�ّسن

... في بلدك

... في حّيك

...و�سط عائلتك
 

ماذا عن توزيع الثروة بين الأجيال؟ اأّي التعابير يتوافق اأكثر مع راأيك؟144
الثروة موّزعة بالت�ساوي بين الجيل الجديد والجيل القديم

يجب اأن يخّف�ص الجيل الجديد متطّلباته لم�سلحة الجيل القديم

يجب اأن يخّف�ص الجيل القديم متطّلباته لم�سلحة الجيل الجديد

ل اأعرف

التوا�سل

متى )في اأّي �سنة( ح�سلت على اأّول هاتف جّوال/ هاتف ذكّي؟145
145aهاتف جّوال عادي ل اأتذكرًاأبدا

145bهاتف ذكي ل اأتذكرًاأبدا

كم عدد الهواتف الجوالة/ الهواتف الذكية الموجودة لديك حاليا؟146
هاتف ذكيهاتف جوال عادي

هل لديك عقد اأم ت�ستخدم بطاقات م�سبقة الدفع حالياً؟147
عقدبطاقة م�سبقة الدفعالثنان معًا

 
كم تنفق من المال في ال�سهر على هاتفك الجوال اأو الهاتف الذكي؟148

 ل اأعرف

هل ت�ستخدم الإنترنت؟149
نعمل

وفي اأّي عام بداأت ا�ستخدام الإنترنت؟150
 ل اأتذكر
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واأين ت�ستخدم الإنترنت...؟151
في البيتفي المتاجر، المقاهي، المطاعم... اإلخ

في مكان العملفي اأّي مكان متوّفر فيه

)في مقهى الإنترنت )ال�سيبرسيء اآخر�

في المدر�سة/ الجامعة

ما هي الأجهزة التي ت�ستخدمها عادة للولوج اإلى الإنترنت؟152
هاتف عادي/ هاتف ذكي

تابِلت/ اآيباد

كمبيوتر مكتبي

كمبيوتر محمول

تلفزيون ذكي
 

كم �ساعة ت�ستخدم الإنترنت في اليوم؟153
 

هل ت�ستخدم ...؟ 154
”فاي�سبوك“مدّونات”وات�ص اآب“”اإن�ستغرام“

”سكايب�“”تويتر“”فايبر“ل �سيء

ماذا عن ا�ستخدامك �سبكات التوا�سل الجتماعي مثل “فاي�سبوك” والمنتديات و“وات�ص اآب”؟155

قليلاأبداً
مرات 
متكررة

غالبًا

م�ساركة المو�سيقا / الفيديوهات / ال�سور

البحث عن فر�ص للعمل

تنظيم الجتماعات مع الأ�سدقاء

البقاء على توا�سل مع الأ�سدقاء والعائلة

البحث عن �سريك حياة

مناق�سة الأمور ال�سيا�سية
تعبئة الأ�سدقاء واأ�سخا�ص اآخرين من اأجل الق�سايا 

ال�سيا�سية

معار�سة مواقف �سيا�سية معّينة على نحو ن�سيط

مناق�سة ال�سوؤون الدينية
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تعبئة الأ�سدقاء واأ�سخا�ص اآخرين من اأجل ال�سوؤون الدينية

معار�سة مواقف دينية معّينة على نحو ن�سيط

الم�ساركة

هل اأنت مهتّم بالأمور ال�سيا�سية؟156
ًمهتم جدامهتممهتم قلياًلل�ست مهتمًا

هل ت�ستعلم بن�ساط عن الأمور ال�سيا�سية؟157
نعمل

ما هي م�سادر المعلومات والو�سائل التي ت�ستخدمها؟158
الحديث المبا�سرالإنترنتالجرائدسيء اآخر�

الهاتف الجوالالتلفزيونالراديو

اإذا كان هناك �سيء مهم لك وتريد �سماع �سوتك اأو اأن يكون لك تاأثير �سيا�سي، اأّي الخيارات التالية �ستفّكر في 159
اللجوء اإليه اأو ل؟ هل �ستعمل على...

لن تفعل 
قطعًا

محتمل اأن 
ل تفعل 

ربما 
تفعل

محتمل 
اأن تفعل

بالتاأكيد 
�ستفعل

دون 
جواب

الم�ساركة في مظاهرة

الم�ساركة في اإ�سراب

الم�ساركة في حزب �سيا�سي

الم�ساركة في انتخابات
ال�ستعالم عن طريق الإنترنت 

اأو “تويتر” لالن�سمام اإلى 
مجموعة قائمة



تعبئة زمالء عبر الإنترنت من 
اأجل فعل عمل ما

مقاطعة �سراء ب�سائع معّينة

توزيع المن�سورات

توقيع عري�سة عبر الإنترنت

الم�ساركة في جمعّية

الَبّخ على الجدران
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اأّي من هذه الخيارات ا�ستخدمتها اأو �ساركت فيها؟160
مظاهرةتوزيع المن�سورات

اإ�سرابتوقيع عري�سة عبر الإنترنت

حزب �سيا�سيالم�ساركة في جمعية

انتخاباتالَبّخ على الجدران


ال�ستعالم عن طريق الإنترنت اأو “تويتر” لالن�سمام اإلى 

ل �سيء مما �سبقمجموعة قائمة

تعبئة زمالء عبر الإنترنت من اأجل فعل عمل مادون جواب

مقاطعة �سراء ب�سائع معّينة

هل ت�سارك من اأجل اأهداف اجتماعية اأو �سيا�سية، اأو تكّر�ص نف�سك لم�سلحة اأ�سخا�ص اآخرين فيما يخ�ّص 161
المجالت التالية؟ يُرجى النظر اإلى الجمل التالية والتحديد هل تكّر�ص نف�سك للموا�سيع التالية

اأنا اأكّر�ص نف�سي لـ/ من اأجل...
اأبداًاأحيانًاغالبًا

م�سلحة ال�سباب

تح�سين العي�ص الم�سترك في منطقة اإقامتي

تنظيم اأن�سطة مفيدة في اأوقات فراغ ال�سباب

بيئة اأف�سل واأنظف

تح�سين و�سع الأ�سخا�ص المعّوقين

تاأمين رعاية اأف�سل واندماج اأف�سل للمهاجرين الأجانب/ الالجئين

�سمان الأمن والنظام في منطقة اإقامتي

م�ساعدة الفقراء وال�سعفاء

اإحداث تغّيرات اجتماعية و�سيا�سية في بلدي

كبار ال�سّن الذين يعتمدون على الم�ساعدة والدعم

الذين ياأتون من مناطق النزاعات الم�سّلحة

ثقافة وتقاليد بلدي

قناعتي الدينية

حقوق مت�ساوية للرجال والن�ساء

اأهداف ومجموعات اأخرى
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اأين وكيف ت�سارك؟ اأولئك الذين اأجابوا غالباً/ اأحياناً  162
اأنا نا�سط...

لنعم

في مجموعة في المدر�سة اأو الجامعة

في جمعية

في موؤ�س�سة دينية

ع�سواً في حزب �سيا�سي

ع�سواً في نقابة

ع�سواً في منظمة �سبابية

ما هي الأ�سباب العملية لتجنبك الم�ساركة في م�ساريع اجتماعية؟163
غير متفق

على الإطالق
غير متفق

ل متفق
ولغير متفق

متفق
متفق 
تمامًا

ل اأعرف

المبادرات في منطقتي قليلة اأو 
غير موجودة

لي�ست منّظمة باحتراف
يبقى من غير الوا�سح اأين 

تذهب الأموال

هي لمنفعة البع�ص فقط

الكلمة للرجال الأقوياء فقط
العمل التطّوعي ل ياأتي باأّي 

نتيجة

ل يوجد دعم حكومّي

ل يوجد دخل من هذا العمل

لي�ص هناك منظور م�ستقبلي
عائلتي ل تريد اأن اأفعل هذا 

العمل

اأنا اأكافح لتاأمين متطّلبات 
المعي�سة

ما هي الأن�سطة التي تمار�سها اأكثر في اأوقات الفراغ؟ )يُرجى تحديد 3 اأن�سطة تمار�سها اأكثر خالل الأ�سبوع(164
التلفزيونزيارة ناٍد لل�سباب

ال�ستماع للمو�سيقاممار�سة الريا�سة

DVD م�ساهدة الفيديوهات/ اأقرا�صزيارة الجيران اأو الأقارب
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ت�سّفح الإنترنتمجّرد التقاء النا�ص

تجنب اأّي عمل، مجّرد ال�سترخاء والت�سّكعالم�ساركة في م�سروع

قراءة الكتب اأو المجالتفعل �سيء ما مع العائلة

ارتياد المقاهيالت�سّوق

الذهاب اإلى ال�سينما اأو الم�سرحالن�سغال في العزف المو�سيقي اأو التمثيل

الرق�ص، ح�سور الحفالتال�ستماع لل�سالة والتالوة

اللعب بالكمبيوترسيء اآخر�

كيف تنظر اإلى م�ستقبلك وحياتك ال�سخ�سية؟165
اأميل اإلى التفاوؤلاأميل اإلى الت�ساوؤمنظرة مختلطة، بت�ساوؤم وبتفاوؤل

وفيما يخ�ّص م�ستقبل مجتمعنا؟ تنظر اإليه166
اأميل اإلى التفاوؤلاأميل اإلى الت�ساوؤم

ال�ستقرار والحركية

هناك اأ�سياء في الحياة تتغير دائماً، واأخرى تبقى على حالها. اإلى اأّي حد هناك ا�ستقرار في المجالت المختلفة 167
في حياتك؟ )للباحث: اقراأ ال�سلم(

غير م�ستقّر ن�سبّيًاغير م�ستقّر
ما بين 
وبين

م�ستقر 
ن�سبّيًا

م�ستقر
ل 

ينطبق

و�سعي القت�سادي

الثقة بالأ�سدقاء

الثقة ال�سخ�سية بقدراتك

العالقة بعائلتك

الإيمان ال�سخ�سي بدينك

الو�سع ال�سيا�سي
الآفاق لتعي�ص حياة تحقق فيها 

ذاتك

العالقة مع �سريك حياتك

هل �سبق لك ....168
دون جوابلنعم

اأن كنت �ساهداً على العنف
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اأن مررت بتجربة تّم فيها تدمير بيتك اأو و�سائل الإنتاج لديك على نحو متعّمد 

اأن ا�سطررت اإلى الذهاب اإلى الطبيب ب�سبب تعّر�سك لل�سرب

اأن كنت في ال�سجن

اأن عانيت من الجوع

اأن عانيت من التعذيب

اأن تعّر�ست لالإ�سابة في �سراع م�سّلح

اأن عانيت من العنف �سمن العائلة

اأن تعّر�ست للطرد اأو النزوح

اأن تعّر�ست للعنف المعنوي

اأن تعّر�ست لل�سرب مرات عدة

اأن تعّر�ست لتحّر�ص جن�سي )�سفاهة، ج�سديًا(

اأن ان�سممت اإلى مظاهرة تحّولت اإلى عنف

اأن تعّر�ست اإلى اأّي نوع من العنف

هل ترى نف�سك لجئاً؟169
نعمل

هل تميل اإلى الموافقة اأو الرف�ص للعبارات التالية؟170
غير متفق

على الإطالق
غير متفق

ل متفق 
ولغير متفق

متفق
متفق 
تمامًا

ل 
ينطبق

عندما اأفّكر في كّل العنف المعرو�ص في 
و�سائل الإعالم، اأ�سعر بالحزن والكاآبة

الو�سع يزداد توّتراً في الف�ساء العام
اأمار�ص ريا�سة قتالية )الكاراتيه... اإلخ( 

لأتمّكن من الدفاع عن نف�سي

الآخرون يهّددونني با�ستمرار
اأخ�سى اأن تهّدد ال�سراعات الم�سّلحة 

رزقي وعائلتي

اأعتقد اأّن ا�ستخدام العنف �سيوّلد المزيد 
من العنف

اأنا اأكره العنف: ل اأ�ستطيع احتمال روؤية 
النا�ص يعانون من العنف

ا�ستخدام العنف م�سروع لأدافع عن 
نف�سي وعائلتي 
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في حالة النزاعات ال�سديدة ل يوجد 
حّل اآخر: علينا اإظهار القّوة، حتى مع 

ا�ستخدام العنف


الن�ساء اللواتي يرتدين مالب�ص غير 
منا�سبة ينبغي اأن ل ي�ستكين من التحّر�ص 

الجن�سي


هل �سبق لك اأن ع�ست خارج بلدك الأ�سلي؟171
نعمل

اأين ع�ست بالتحديد؟172
الخليج اأوروبا اأ�ستراليا اأميركا الالتينية

 بلد عربي اآخراأميركا/ كندا اآ�سيااأفريقيا جنوب ال�سحراء

هل يوجد في عائلتك �سخ�ص هاجر اإلى بلد اأجنبي؟173
نعمل

اإلى اأين هاجر بالتحديد؟174
الخليج اأوروبا اأ�ستراليا اأميركا الالتينية

 بلد عربي اآخراأميركا/ كندا اآ�سيااأفريقيا جنوب ال�سحراء

هل لهذه الهجرة اأّي اأهّمية بالن�سبة اإليك؟175
نعمل

اأّي من العبارات التالية تتوافق على نحو اأف�سل مع راأيك؟ 176
 اأرى هذا خ�سارة لحياتي ال�سخ�سية

ا�ستفدت من المال الذي ير�سله اإلينا

تعّلمت من خبرته في الخارج وقّررت اأن الهجرة لي�ست هدفًا لي

اأنا منبهر بفكرة العي�ص في بلد اأجنبي، ورغبتي في الهجرة ازدادت

بداأت تنتابني م�ساعر مختلطة ب�ساأن الهجرة

ية، “�سكايب”( مع �سخ�ص يبحث عن عمل اأو لجوء في اأوروبا 177 هل كنت تتوا�سل )عبر الهاتف، الر�سائل الن�سّ
خالل الأ�سهر الثالثة الما�سية؟

نعمل
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اإذا “نعم”، فمع َمن كنت تتّ�سل؟178
العائلةاأ�سدقائيالجيراناآخرون

ما هو الو�سف الأن�سب لو�سعك؟179
 بالتاأكيد لن اأهاجراأرغب في الهجرة

اأترّدد اأحيانًا في فكرة الهجرةمتاأّكد من اأّنني �ساأهاجر

توّجه اأخيراً اأ�سخا�ص كثيرون اإلى اأوروبا. اإذا كنت �ستهاجر، فما هي اأف�سل البلدان التي يمكن اأن تذهب اإليها؟180
ال�سويدفنلندالوك�سمبورغسوي�سرا�

اإ�سبانيافرن�ساهولندابلد اأخرى

بلجيكااألمانياالبرتغالل �سيء

بلغاريااليونانالمملكة المتحدة

الدنماركاإيطالياالنم�سا
 

من اأجل تغيير و�سعك الحالي، هل اأنت م�ستعّد اأن ....181
غير متفق

على الإطالق
غير 
متفق

ل متفق 
ولغير متفق

متفق
متفق 
تمامًا

ل ينطبق

تترك عائلتك للح�سول على موؤّهل 
مهني جّيد

تترك عائلتك حّتى لو كنت �ستخاطر 
بحياتك

تقبل عماًل اأقّل بكثير من موؤّهالتك
تتزّوج �سخ�سًا من طبقة اأعلى بكثير من 

م�ستواك ال�سخ�سي

تتزّوج �سخ�سًا من طبقة اأدنى بكثير من 
م�ستواك ال�سخ�سي

تقبل العمل في منطقة ريفّية في بلدك 
تقبل العمل في منطقة ريفّية في بلد 

عربي

تقبل العمل في منطقة ريفّية في اأوروبا 

تتزّوج �سخ�سًا من ديانة مختلفة

تتزّوج �سخ�سًا اأكبر منك بكثير
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معلومات تقنية182–184

�ص فقط لاّلجئين ال�سوريين في لبنان( ق�سم الالجئين )مخ�سّ

متى غادرت �سوريا )اآخر مغادرة(؟185
العامال�سهر

هل غادرت ب�سفة نهائيّة اأم ما زلت تعود؟186
 اأنا هنا دائمًا اأحيانًا اأعود اأعود في اأحيان كثيرة

هل ياأتي معك اأي�ساً اأفراد اآخرون من عائلتك؟187
وحديالوالداأخالأطفال

زوجي/ زوجتيالوالدةاأختسخ�ص اآخر�

كم عدد اأفراد اأ�سرتك الذين نزحوا حتّى تاريخ اليوم؟188

هل من الممكن اأن تحّدثنا عن مختلف الخطوات المتعّلقة بهذه التجربة؟

يُرجى تحديد الو�سعيّة المنا�سبة الأح�سن189
لقد غادرت الأ�سرة باأكملها

الجميع قد غادر الآن، ولكن اأفراد العائلة غادروا على انفراد في مراحل مختلفة

بع�ص اأفراد العائلة ل يزالون في البلد

ما هو و�سعك اليوم؟190
اليوم الأ�سرة مجموعة في بلد واحد ومكان واحد

اليوم الأ�سرة مجموعة في بلد واحد لكن في اأماكن مختلفة

 اليوم الأ�سرة تعي�ص في دول مختلفة

يُرجى تحديد البلدان191
البلد 1

البلد 2

البلد 3
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في نهاية المطاف، ما الأ�سباب التي دفعتك اإلى مغادرة بالدك؟192
مناٍف 
تمامًا 

غير متفقما بين وبينمتفق
غير متفق 

على الإطالق
ل ينطبق

كان علّي اأن اأغادر مع عائلتي

تهديد مبا�سر للحياة

تّم تدمير منزل/ �سقة
ل دخل متوّفر ولم تتبّق اأّي 

موارد 

فقدان اأي �سيء لالأكل، 
المعاناة من الجوع

الخوف من التعّر�ص 
لالختطاف

الّتحاد مع اأفراد الأ�سرة

تجّنب التجنيد الق�سرّي

غياب الروؤى الم�ستقبلّية

الطوارئ الطّبية

هل كنت قادراً على اإعداد نف�سك للمغادرة؟ 193
اأو هل كان ذلك قراراً مفاجئاً؟

مهّياأغير مهّيئ

هل فقدت اأ�سرتك ممتلكاتها؟194
نعملل اأعرف

ماذا فقدت؟195
المنزلال�سّيارةالما�سية

الأجهزةالأر�صالأ�سياء الثمينة

هل فقد اأحد ما من عائلتك حياته خالل الرحلة الجّوية؟196
نعمل

كم واحداً)ة(؟197
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َمن من اأفراد عائلتك فقد حياته خالل الرحلة؟198
الزوجالأطفالالوالدةاأخت

الزوجةالوالداأخسخ�ص اآخر�

ما هي الأ�سباب الرئي�سيّة؟199
ب�سبب الهجمات العنيفة والقتالال�سغط في حالت فقدان الأمن

نتيجة فقدان الم�ستلزمات الطّبية بكمية كافيةالموت المرتبط بالعمر

نتيجة لالأمرا�ص المعديةسيء اآخر�

نتيجة للجوعل اأعرف

الموت غرقًا

ما هو و�سعك القانونّي الحالي؟200
تاأ�سيرةUNHCR م�سّجل لدى المفّو�سية

)غير م�سّجل )زيارة... اإلخUNRWA ”م�سّجل لدى “الأونروا

م�سّجل لدى البلد الم�سيف

هل م�سموح لك بالعمل هنا؟201
غير م�سموح وغير مت�ساهل معه

غير م�سموح لكن مت�ساهل معه

م�سموح

كيف تت�سّور الظروف ال�سرورية للعودة اإلى البلد؟202
غير مهّمة 

اأبداً 
غير 

مهّمة 
ما بين 
وبين

مهمة
مهمة 
جداً 

ل 
ينطبق

توّقف اإطالق النار في منطقتي

اأن يكون هناك �سالم �سامل

نزع ال�سالح من طرفي الحرب

ت�سكيل حكومة م�ستقّرة

نظام �سيا�سي جديد

ترميم البنية التحتّية

النتعا�ص القت�سادي في بلدي

اإن�ساء لجنة الحقيقة من اأجل الم�سالحة
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مدفوعات التعوي�ص عن الممتلكات المفقودة

العفو عن جرائم الحرب

يُرجى تقدير الفر�ص المتعّلقة بحياتك في غ�سون ال�سنوات الخم�ص المقبلة في هاتين الحالتين.

اأ: اإذا بقيت حيث توجد، ما هي درجة احتمال اأن...203

من المحتمل من المحتمل جّداً 
من غير 

المحتمل 
من غير 
الممكن

ل ينطبق

تتزّوج كما ت�ساء

تجد عماًل

تكمل تعليمك

تطّور المهارات ال�سرورية

تمتلك مكانًا تعي�ص فيه

تعي�ص مع عائلتك

ب: اإذا غادرت اأوروبا، ما هي درجة احتمال اأن...

من المحتمل من المحتمل جّداً 
من غير 

المحتمل 
من غير 
الممكن

ل ينطبق

تتزّوج كما ت�ساء

تجد عماًل

تكمل تعليمك

تطّور المهارات ال�سرورية

تمتلك مكانًا تعي�ص فيه

تعي�ص مع عائلتك

في اأوروبا، قد يكون النا�ص �سعيدين اأو قلقين بخ�سو�ص الالجئين، اإلى اأّي مدى اأنت متّفق مع العبارات التالية؟204
متفق 
تمامًا 

متفق
ما بين 
وبين

غير 
متفق

غير متفق على 
الإطالق

دون 
جواب

النا�ص هناك يتفّهموننا و�سي�ساعدوننا
الندماج ممكن، حتى لو كان ي�ستغرق 

وقتًا طوياًل

�سنظّل دائمًا الأجانب، للجيل المقبل 
فقط اأن يندمج
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اأنت فقط بحاجة اإلى �سريك)ة( في 
اأوروبا والزواج به/ بها واأنت في البلد

بمجّرد امتالك جواز ال�سفر ال�سحيح كّل 
�سيء اآخر لي�ص مهّمًا

اإذا كان لديك عمل، تتدّبر اأمورك
تحتاج اإلى المهارات اللغويّة من اأجل 

العثور على عمل

�ست�ستغرق �سنوات لتكون قادراً على 
التحّدث باللغة

اإذا كان يجب تقييم الطاقة المتبّقية لديك للمهّمات عبر الأ�سهر الثالثة المقبلة، ما الذي �سي�سف و�سعك؟205
اأنا متعباأنا على ا�ستعداد لتعّلم لغة جديدة

اأنا بحاجة الى ا�ستعادة مكانتياأنا على ا�ستعداد للتكّيف مع بيئة ثقافية جديدة

اآمل و�سعًا اآمنًا دون جواب

اأنا على ا�ستعداد للعمل بقّوة اأكبر
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الجدول A.6 الموؤ�ّسر الطبقّي: المتغيّرات والنتائج والح�س�ص

الن�سبة المئويّةالنتيجة

الم�ستوى التعليمّي لالأب )اأعلى درجة(
244– الم�ستوى البتدائي 

437– الم�ستوى الإعدادي/ الثانوّي 

615– الجامعة 

23– غير معروف 

تقييم الو�سع القت�سادّي للعائلة في 2016
311– جّيد جّداً

260– جّيد 

119– �سّيئ ن�سبّيًا

09– �سّيئ جداً

الو�سع ال�سكنّي
130– م�ستاأجر 

268– مالك 

13– ل اإجابة 

ت�سنيف الثروة )النتيجة الأعلى توؤخذ بالعتبار(
232– تكييف الهواء

ة  339– �سّيارة خا�سّ

147– توّفر الإنترنت

042– ل �سيء مّما ُذكر 
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الأ�سئلة 20، 30، 52، 55.
مالحظة )عدد العّينة = 9,000(. يعتمد احت�ساب الموؤ�ّسر الطبقّي على اأربعة جوانب: الم�ستوى التعليمّي لالأب، 
الو�سع القت�سادّي لالأ�سرة، ملكّية مكان ال�سكن، موؤ�ّسرات الثروة )انظر الف�سل 2(. نظراً اإلى الجوانب الخم�سة 
ّنفت المجاميع الفردّية الـ9,000 اإلى  ع�سر المختلفة التي يجب تقييمها، يمكن تحقيق ما بين 3 و14 نقطة. �سُ
خم�سّيات: خم�ص مجموعات مت�ساوية الحجم )انظر الر�سم 2.2(. �سّجلت “الفئات الدنيا” 5 نقاط وما دون، 
و“الفئات المتو�ّسطة الّدنيا” بين 6 و7 نقاط، و“الفئات المتو�ّسطة” بين 8 و9 نقاط، و“الفئات المتو�ّسطة العليا” 
بين 10 و11 نقطة، في حين �سّجلت “الفئات العليا” 12 نقطة وما فوق. تك�سف “الن�سبة المئويّة” عن التوزيع 

عبر العّينة باأكملها.
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�سكر وتقدير

نوّد اأن ن�سكر جميع ال�سباب والرا�سدين ال�سباب الذين وافقوا على الم�ساركة في 
لنا اإليها.  هذه الدرا�سة والإجابة عن اأ�سئلتنا. فاأجويتهم ت�سّكل اأ�سا�سًا للنتائج التي تو�سّ
كما نوّد اأن ن�سكر كّل من �سارك في اإعداد وتنظيم واإجراء وتقييم الم�سح. اإن نقل 
الكالم ال�سفهي اإلى اأنظمة كتابة تناظرية ورقمية مختلفة يلعب دوراً مهّمًا في توليد 
المعرفة. لذا نحن ممتّنون على وجه الخ�سو�ص لموؤلفي الدرا�سة. فقد جعلوا من 
الممكن تقديم النتائج التجريبية �سمن قالب ي�سع هذه الروؤى حول و�سع ال�سباب 
من منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا في متناول جمهور اأو�سع. نوّد اأن ن�سكر 
جيرد كيمبكن لت�سميم وتخطيط الر�سوم البيانية، فقد التزم كثيراً في اإعداد الر�سوم 

التو�سيحية لهذا المن�سور.
يوّد يورغ ِغرِتل اأن ي�سكر جامعة ليبزيغ التي �سمحت له بتقديم الدعم المنتظم 
اإلى م�سروع البحث لعامين والم�ساعدة على دفعه اإلى الأمام. كما اأنه ممّتن خا�سة 
لدافيد كروير الذي �سّكل عمله م�ساهمة قّيمة في هذه الدرا�سة منذ اإن�سائها. فقد �سمل 
البيانات، وح�ساب المتغيرات  ال�ساملة، واإعداد  دوره و�سع ال�ستبانة، والترجمة 

التحليلية، وكذلك التحّقق المنهجي من �سّحة البيانات في الف�سول الفردية. 
واأخيراً، يوّد اأي�سًا اأن ي�سكر: كري�ستل اآي�سنر، يوهان�ص فري�سه، طوم هاينه، غودرن 
ماير وتمارا فيرتكي من جامعة ليبزيغ، لم�ساعدتهم في اختبار مختلف الأ�سئلة، 

وللمناق�سات الرائعة حول تف�سير النتائج التجريبية. 
المحّررون، حزيران/ يونيو 2018
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اأن-كري�ستين فاغِنر (Ann-Christin Wagner) تعّد اأطروحة الدكتوراه في التنمية الدولية 
في جامعة اإدنبرغ، وهي تعمل مع “المعهد الفرن�سي لل�سرق الأو�سط” في عمان، 
و“مركز درا�سات الالجئين” في جامعة اأك�سفورد. قبل اإعدادها ل�سهادة الدكتوراه، 
عملت مع “المنظمة الدولية للهجرة” في جنيف. خا�ست اأخيراً �سنة من العمل 
الميداني الإثنوغرافي مع الالجئين ال�سوريين في المناطق الح�سرية على طول الحدود 

الأردنية ال�سورية.

اإيزابيل ِفِرنِفل�ص (Isabelle Werenfels) تتولّى رئا�سة ق�سم الأبحاث في ال�سرق الأو�سط 
واأفريقيا في “المعهد الألماني لل�سوؤون الدولية والأمنية” في برلين. حائزة �سهادة 
دكتوراه في العلوم ال�سيا�سية من جامعة هومبولت في برلين، والماج�ستير في الدرا�سات 
التنموية من “مدر�سة الدرا�سة ال�سرقية والأفريقية” في لندن. ت�سمل اهتماماتها البحثية: 

التحّول والمرونة ال�ستبدادية، و�سبكات التوا�سل الجتماعي، و�سيا�سات الهجرة. 

اإين�ص براونه (Ines Braune) اأ�ستاذة م�ساعدة في “مركز الدرا�سات ال�سرق–اأو�سطية” 
في جامعة ماربورغ. لديها اأي�ساً تجربة في الدرا�سات الإعالمية. ت�سمل اهتماماتها 
البحثية: ال�سباب، والممار�سات الإعالمية، والحياة اليومية والدرا�سات الثقافية. وهي 

.Middle East Topics and Arguments من محّرري المجلة المفتوحة

تمارا فيرتكي (Tamara Wyrtki) حائزة �سهادة الماج�ستير في الدرا�سات العربية و�سهادة 
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ماج�ستير اأخرى في الجغرافيا. تعّد اأطروحة الدكتوراه في ق�سم الجغرافيا، وهي زميل 
باحث في “مركز البحوث التعاونية” في جامعة ليبزيغ. ت�سمل اهتماماتها البحثية 
فقدان الأمن الغذائي والهجرة والعولمة. اأجرت اأبحاثًا اأ�سا�سية حول البلدان التي 
�سملتها الدرا�سة، و�ساهمت في الختبار الم�سبق لال�ستبانة الخا�ص بـماأزق ال�سباب 

في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

 Kantar Public هو كبير الم�ست�سارين في �سركة (Thorsten Spengler) تور�ستن �سبنغلر
)TNS Infratest Political Research �سابقًا( في برلين. �سارك في تطوير ال�ستبانة 
ماأزق ال�سباب في ال�سرق الأو�سط و�سمال  اأجل  البيانات من  وتوحيد واإدارة وتقييم 
اأفريقيا. حائز دبلومًا في الجغرافيا الجتماعية من جامعة ميونيخ التقنيةن وماج�ستيراً 

في اإدارة الأعمال الأوروبية في جامعة �ساوث بانك في لندن.

اأطروحة الدكتوراه في جامعة ليبزيغ، في ق�سم  (David Kreuer) يعّد  دافيد كروير 
درا�سات ال�سرق الأو�سط، وفي مركز هيلمهولتز للدرا�سات والبحوث البيئية. ت�سمل 
اهتماماته البحثية درا�سات: ال�سباب والرعي والتغيير الجتماعي الريفي. �سارك في 
ال�سباب في ال�سرق الأو�سط  “ماأزق  التحّقق من بيانات الم�سح وح�سابها لدرا�سة 

و�سمال اأفريقيا”.

ل (Ralf Hexel) هو مدير ق�سم ال�سرق والأو�سط و�سمال اأفريقيا في موؤ�س�سة  رالف ِهك�سِ
فريدري�ص اإيبرت. عمل في الموؤ�س�سة منذ عام 1993، و�سغل منا�سب قيادية مختلفة 
لم�ساريع في اأوروبا واأفريقيا ومنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا. بعد ح�سوله 
على �سهادة الدكتوراه في اأدب اأميركا الالتينية من جامعة رو�ستوك، عمل م�ست�ساراً 

للمنظمات غير الحكومية الألمانية والنم�ساوية في اأفريقيا.

ر�سيد اأوعي�سى (Rachid Ouaissa) اأ�ستاذ في ال�سيا�سة في “مركز الدرا�سات ال�سرق–
بها هي:  ي�سطلع  التي  الرئي�سية  البحث  ماربورغ. مجالت  اأو�سطية” في جامعة 
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التطورات ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا، و�سعود الحركات الإ�سالمية في المنطقة، ودور الطبقة المتو�ّسطة العربية في 

م�سارات التحّول.

ال�سرقية الحديثة” في  “مركز الدرا�سات  نائبة مدير   (Sonja Hegasy) �سونيا حجازي 
برلين. حائزة �سهادة الماج�ستير في الدرا�سات واللغات ال�سرق–اأو�سطية في جامعة 
كولومبيا في نيويورك، و�سهادة الدكتوراه في جامعة برلين الحّرة. ت�سمل اهتماماتها 
البحثية: المجتمع المدني والحركات ال�سبابية وذاكرة ال�سيا�سة والمجتمع العالمي 

والعولمة الثقافية.

فريدريكا �ستولي�ص (Friederike Stolleis) هي م�سوؤولة مكتب في ق�سم ال�سرق الأو�سط 
الدكتوراه  اإيبرت في برلين. حائزة �سهادة  اأفريقيا في موؤ�س�سة فريدري�ص  و�سمال 
في الدرا�سات ال�سرق–اأو�سطية من جامعة بامبرغ، والماج�ستير في الأنثروبولوجيا 
الجتماعية من جامعة كولونيا. ت�سمل اهتماماتها البحثية: المجتمع المدني والطائفية 

وتحّولت ال�سراعات، مع التركيز على �سوريا ولبنان.

كارول ري�سِتر (Carola Richter) اأ�ستاذة في الت�سالت الدولية في “معهد الدرا�سات 
الإعالمية والت�سالت” في جامعة برلين الحّرة. ُتحّقق في النظم الإعالمية وثقافات 
اأفريقيا.  الت�سال في الدول غير الغربية، مع التركيز على ال�سرق الأو�سط و�سمال 
الإعالم  مجالي  في  للباحثين  الأوروبية  العربية  “الجمعية  في  موؤ�ّس�ص  ع�سو  هي 
والت�سالت”، بالإ�سافة اإلى كونها ع�سواً في “اأكاديمية ال�سباب الألمانية–العربية 

للعلوم والعلوم الإن�سانية”.

كري�ستوف هـ. �سفارت�ص (Christoph H. Schwarz) عالم اجتماع في “مركز الدرا�سات 
ال�سرق–اأو�سطية” في جامعة ماربورغ. في �سياق اإجرائه اأبحاثًا بعد الدكتوراه في 
ق�سم اإعادة ت�سكيل �سبكة البحوث في تلك الجامعة، يعمل حاليًا على العالقات بين 
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الأجيال في الحركات الجتماعية في المغرب واإ�سبانيا. ت�سمل اهتماماته البحثية: 
ال�سباب والتغيير الجتماعي والهجرة والجن�ص والتعليم والمنهجية.

َمتيا�ص األِبرت (Mathias Albert) اأ�ستاذ في العلوم ال�سيا�سية في جامعة بيليفيلد ومن�ّسق 
لدرا�سة “�سيل” لل�سباب (Shell Youth Study). بالإ�سافة اإلى الدرا�سات التي ُتعنى 
بال�سباب، ت�سمل اهتماماته البحثية نظرية المجتمع العالم، و�سو�سيولوجيا العالقات 
الدولية، والدرا�سات حول ال�سراع العالمي، والجغرافيا ال�سيا�سية للمناطق القطبية.

نادين �سيكا (Nadine Sika) اأ�ستاذة م�ساعدة في ال�سيا�سة المقارنة في الجامعة الأميركية 
الألماني  “المعهد  “موؤ�س�سة هومبولت” في  عن  زائراً  زمياًل  القاهرة. كانت  في 
لل�سوؤون الدولية والأمنية” في برلين، وباحثًا زائراً في “معهد العلوم ال�سيا�سية” في 
 Youth Activism and Contentious Politics in جامعة توبنغن. كتابها الأخير هو 

.Egypt: Dynamics of Continuity and Change (2017)

ِهلموت ديتري�ص (Helmut Dietrich) كان مديراً لبرنامج موؤ�س�سة فريدري�ص اإيبرت في 
الرباط، المغرب. ن�ّسق ب�سفته هذه الم�سح الميداني للدرا�سة، اإلى جانب التعاون مع 
المنّظمات ال�سريكة المحلية. وله اأبحاث ومن�سورات في مجال درا�سات الهجرة، 
مع التركيز على البحر الأبي�ص المتو�سط  ، وقد حا�سر في جامعتي منوبة )تون�ص( 

ووهران )الجزائر(.

يورغ ِغرِتل (Jörg Gertel) اأ�ستاذ في الجغرافيا القت�سادية في جامعة ليبزيغ. وقد تعامل 
�ص  مع جامعات فرايبورغ ودم�سق والقاهرة والخرطوم و�سياتل واأوكالند، وتخ�سّ
في مجال الدرا�سات العالمية مع التركيز على فقدان الأمن وغياب اليقين. ت�سمل 
اهتماماته البحثية: ال�سباب والغذاء والدرا�سات الح�سرية. لقد طور ال�ستبانة ون�ّسق 
ال�سجال الأكاديمي حول درا�سة “ماأزق ال�سباب في ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا”.
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